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(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)


MÄÄRUSED




EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 987/2009,
16. september 2009,
milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta)
rakendamise kord
(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Elektrooniliste vahendite kasutamine on kohane kiireks ja
usaldusväärseks andmevahetuseks liikmesriikide asutuste
vahel. Andmete elektrooniline töötlemine peaks kaasa aita
ma menetluste kiirendamisele asjaomaste isikute jaoks. Li
saks peaks nende suhtes kehtima kõik tagatised, mis on
ette nähtud ühenduse eeskirjades üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumi
se kohta.

(4)

Ajakohastamist võimaldaval kujul esitatud andmete, seal
hulgas elektrooniliste andmete kättesaadavus liikmesriiki
de asutuste kohta, kes tõenäoliselt osalevad määruse (EÜ)
nr 883/2004 rakendamises, peaks lihtsustama andmeva
hetust liikmesriikide asutuste vahel. See lähenemine, mis
tähtsustab puhtalt faktilise teabe olulisust ning selle kiiret
kättesaadavust kodanikele, on oluline lihtsustus, mis tuleks
sätestada käesoleva määrusega.

(5)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisnormide ra
kendamise keerukate menetluste võimalikult sujuva toimi
mise saavutamiseks ja nende menetluste tõhusaks
korraldamiseks on vaja 4. lisa viivitamatu ajakohastamise
süsteemi. Selle saavutamiseks vajalike sätete väljatöötami
seks ja kohaldamiseks on vajalik tihe koostöö liikmesriiki
de ja komisjoni vahel ning need sätted tuleks rakendada
kiiresti, pidades silmas viivitamisest põhjustatud tagajärgi
nii kodanikele kui ka haldusasutustele. Seetõttu tuleks ko
misjonile anda volitused töötada välja andmebaas ja seda
hallata ning tagada, et see on töökorras hiljemalt alates
käesoleva määruse jõustumise päevast. Komisjon peaks
eelkõige võtma vajalikke meetmeid 4. lisas loetletud and
mete integreerimiseks kõnealusesse andmebaasi.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle ar
tikleid 42 ja 308,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004.
aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimise kohta, (1) eriti selle artiklit 89,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määrusega (EÜ) nr 883/2004 ajakohastatakse liikmesriiki
de siseriiklike sotsiaalkindlustussüsteemide koordineeri
misnorme, täpsustades nende rakendamiseks vajalikke
meetmeid ja menetlusi ning lihtsustades neid kõigi asja
osaliste huvides. Tuleks kehtestada rakenduseeskirjad.
Tõhusam ja tihedam koostöö sotsiaalkindlustusasutuste
vahel on oluline tegur, et võimaldada määrusega (EÜ)
nr 883/2004 hõlmatud isikutel oma õigusi võimalikult kii
resti ja parimatel tingimustel kasutada.

(1) ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
(2) ELT C 324, 30.12.2006, lk 59.
(3) Euroopa Parlamendi 9. juuli 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Tea
tajas seni avaldamata), nõukogu 17. detsembri 2008. aasta ühine sei
sukoht (ELT C 38 E, 17.2.2009, lk 26) ja Euroopa Parlamendi
22. aprilli 2009. aasta seisukoht. Nõukogu 27. juuli 2009. aasta ot
sus.
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(6)

Mõningate menetluste tõhustamine peaks tagama määru
se (EÜ) nr 883/2004 kasutajatele suurema õiguskindluse ja
läbipaistvuse. Näiteks peaks ühiste tähtaegade kinnitamine
teatavate kohustuste täitmiseks või haldusülesannete täit
miseks kaasa aitama kindlustatud isikute ja asutuste vahe
liste suhete selgitamisele ja struktureerimisele.

(7)

Käesoleva määrusega hõlmatud isikud peaksid pädevalt
asutuselt saama oma taotlustele õigeks ajaks vastuse. Vas
tus tuleks anda hiljemalt kõnealuse liikmesriigi sotsiaal
kindlustusalaste õigusaktidega ette nähtud tähtaegade
jooksul, kui sellised tähtajad on olemas. Oleks soovitav, et
liikmesriigid, kelle sotsiaalkindlustusalastes õigusaktides ei
ole selliseid tähtaegu ette nähtud, kaaluksid vajaduse kor
ral nende kehtestamist ja nende teatavaks tegemist asja
omastele isikutele.

(8)

(13)

Käesolevas määruses nähakse ette meetmed ja menetlused
töötajate ja töötute liikuvuse soodustamiseks. Piirialatöö
tajad, kes on jäänud täiesti töötuks, võivad teha ennast töö
hõivetalitustele kättesaadavaks nii oma elukohariigis kui ka
selles liikmesriigis, kus nad viimati töötasid. Siiski peaks
neil olema õigus saada hüvitisi üksnes oma
elukohaliikmesriigist.

(14)

Mõned konkreetsed eeskirjad ja menetlused on vajalikud,
et määrata kindlaks kohaldatavad õigusaktid, et võtta ar
vesse perioodid, mille jooksul kindlustatud isik on pühen
dunud laste kasvatamisele erinevates liikmesriikides.

(15)

Teatavad menetlused peaksid peegeldama ka vajadust jao
tada kulud liikmesriikide vahel võrdselt. Eelkõige ravikind
lustuse valdkonnas tuleks nende menetluste puhul arvesse
võtta ühelt poolt nende liikmesriikide seisukohta, kes kan
navad kindlustatud isikute tervishoiusüsteemile juurde
pääsuga seotud kulud, ja teiselt poolt nende liikmesriikide
seisukohta, kelle asutused kannavad oma kindlustatud isi
kute mitterahaliste hüvitiste kulud, kui need hüvitised on
saadud muus liikmesriigis kui elukohariik.

(16)

Lähtudes määrusest (EÜ) nr 883/2004, tuleb selgitada mit
terahaliste haigushüvitistega seotud kulutuste kandmise
tingimusi plaanilise ravi raames, nimelt juhul, kui kindlus
tatud isik läheb ravile teise liikmesriiki kui see, kus ta on
kindlustatud või kus on tema elukoht. Täpsustada tuleks
kindlustatud isikute kohustusi seoses eelneva loa taotlemi
sega ning asutuste kohustusi patsiendi suhtes seoses loa
andmise tingimustega. Samuti tuleks täpsustada loa alusel
teises liikmesriigis saadud ravi rahalise kulu kandmise
tagajärjed.

(17)

Käesolev määrus ja eelkõige väljaspool pädevat liikmesrii
ki viibimist ja plaanilist ravi käsitlevad sätted ei tohiks ta
kistada soodsamate siseriiklike sätete kohaldamist, eelkõige
teises liikmesriigis tekkinud kulude tagasimaksmise suhtes.

(18)

Liikmesriikide asutuste vaheliste võlanõuete maksetähtae
gade lühendamisele suunatud siduvad menetlused on olu
lised, et säilitada usalduslikud suhted ja järgida
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide suhtes kehtivat
hea juhtimistava nõuet. Seega tuleks tõhustada nõuete me
netlemisega seotud toiminguid haigus- ja töötushüvitiste
kontekstis.

(19)

Asutustevahelisi menetlusi vastastikuse abi pakkumiseks
sotsiaalkindlustusega seotud nõuete sissenõudmisel tuleks
tõhustada, et tagada tõhusam sissenõudmine ning koordi
neerimisnormide tõrgeteta toimimine. Tõhus sissenõudmi
ne on ka vahend kuritarvituste ja pettuste ennetamiseks ja
nendega võitlemiseks ning viis, kuidas tagada sotsiaalkind
lustussüsteemide jätkusuutlikkus. Selleks tuleb vastu võtta
uued menetlused, võttes aluseks mitmed nõukogu 26. mai
2008. aasta direktiivi 2008/55/EÜ (vastastikuse abi kohta

Liikmesriikidel, nende pädevatel asutustel ja sotsiaalkind
lustusasutustel peaks olema võimalus omavahel kokku lep
pida lihtsustatud menetlustes ja halduskorras, mida nad
peavad tõhusamaks ja oma sotsiaalkindlustussüsteemi
jaoks kohasemaks. Siiski ei tohiks sellised kokkulepped
mõjutada määrusega (EÜ) nr 883/2004 hõlmatud isikute
õigusi.

(9)

Sotsiaalkindlustuse valdkonnale omane keerukus nõuab
kõigilt liikmesriikide asutustelt erilisi jõupingutusi kindlus
tatud isikute huvides, et ei kahjustataks isikute õigusi, kes
ei ole edastanud oma taotlust või vajalikku teavet asutuse
le, kes on volitatud seda taotlust menetlema vastavalt mää
ruses (EÜ) 883/2004 ja käesolevas määruses sätestatud
eeskirjadele ja korrale.

(10)

Et määrata kindlaks pädev asutus, st asutus, kelle õigusak
te kohaldatakse või kellel lasub kohustus teatavaid hüvitisi
maksta, peavad rohkem kui ühe liikmesriigi asutused ana
lüüsima kindlustatud isiku ja tema pereliikmete olukorda.
Et tagada asjaomaste isikute kaitse asutustevahelise vajali
ku teabevahetuse ajal, tuleks ette näha nende ajutine kuu
lumine ühe sotsiaalkindlustussüsteemi alla.

(11)

Liikmesriigid peaksid tegema koostööd sellise isiku, kelle
suhtes kohaldatakse käesolevat määrust ja määrust (EÜ)
nr 883/2004, elukoha kindlaksmääramisel ning vaidluse
korral tuleks küsimuse lahendamiseks võtta arvesse kõiki
asjakohaseid kriteeriumeid. Need võivad hõlmata käes
oleva määruse vastavas artiklis osutatud kriteeriume.

(12)

Paljude käesolevas määruses sätestatud meetmete ja menet
luste eesmärk on tagada nende kriteeriumide suurem läbi
paistvus, mida liikmesriikide asutused peavad määruse (EÜ)
nr 883/2004 alusel rakendama. Need meetmed ja menet
lused tulenevad Euroopa Ühenduste Kohtu praktikast, hal
duskomisjoni otsustest ning enam kui 30aastasest
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kogemusest
asutamislepinguga ette nähtud põhivabaduste raames.
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teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meet
metega seotud nõuete sissenõudmisel) (1) olemasolevad
sätted. Kõnealused uued sissenõudmise menetlused tuleks
saadud kogemusi arvesse võttes viis aastat pärast rakenda
mist läbi vaadata ning neid tuleks vajaduse korral kohan
dada, eelkõige selleks, et tagada nende täielik toimivus.
(20)

Alusetult makstud hüvitiste sissenõudmisel, ajutiste mak
sete ja sissemaksete sissenõudmisel, tasaarvestusel ning sis
senõudmise korral abi andmise puhul kohaldatavate
vastastikuse abistamise sätete kohaldamisel on taotluse saa
nud liikmesriigi jurisdiktsioon piiratud täitemeetmetega
seotud toimingutega. Mis tahes muud toimingud kuuluvad
taotluse esitanud liikmesriigi jurisdiktsiooni alla.

(21)

Taotluse saanud liikmesriigis võetud täitemeetmetest ei tu
lene, et see liikmesriik tunnustab nõude alust või selle sisu.

(22)

Asjaomaste isikute teavitamine nende õigustest ja kohus
tustest on oluline eeltingimus usaldusliku suhte kujunda
miseks pädevate asutuste ja liikmesriikide asutustega.
Teave peaks sisaldama juhiseid haldusmenetluse kohta.
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Olenevalt olukorrast võivad asjaomased isikud olla kind
lustatud isikud, nende pereliikmed ja/või nende ülalpida
misel olnud isikud või muud isikud.
(23)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt koordineerimis
meetmete vastuvõtmist, et tagada isikute vaba liikumise te
gelik toimimine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada
ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõ
las asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põ
himõttega.
Kõnealuses
artiklis
sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust
kaugemale.

(24)

Käesolev määrus peaks asendama nõukogu 21. märtsi
1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72, millega määratak
se kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustus
skeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate
töötajate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise
kord (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS
ÜLDSÄTTED

iii) teeb intelligentset marsruutimist, mis põhineb automaat
set kontrolli ja marsruutimist (nt tehisintellekti rakendus)
ja/või inimsekkumist võimaldaval tarkvaral;

I PEATÜKK

Mõisted

Artikkel 1
Mõisted
1.

„kontaktasutus” – liikmesriigi pädeva võimuorgani poolt põ
himääruse artiklis 3 osutatud ühe või enama sotsiaalkindlus
tusliigi jaoks nimetatud mis tahes üksus, kelle ülesanne on
vastata põhimääruse ja rakendusmääruse kohaldamisega seo
tud teabe- ja abitaotlustele ja kes peab täitma talle rakendus
määruse IV jaotises pandud ülesandeid;

c)

„dokument” – mis tahes kandjal esitatud andmete kogum,
mis on struktureeritud viisil, mis võimaldab nende elektroo
nilist vahetamist, ja mille edastamine on vajalik põhimääruse
ja rakendusmääruse toimimiseks;

d)

„struktureeritud elektrooniline sõnum” – mis tahes struktu
reeritud dokument, mis on esitatud liikmesriikidevaheliseks
elektrooniliseks teabevahetuseks kehtestatud vormingus;

e)

„edastamine elektroonilisel teel” – andmete edastamine elekt
rooniliste andmetöötlusseadmete (sh pakkimisseadmete) abil
juhtmete või raadio kaudu, optiliselt või muude elektromag
netiliste vahendite abil;

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„põhimäärus” – määrus (EÜ) nr 883/2004;

b)

„rakendusmäärus” – käesolev määrus ning

c)

kohaldatakse põhimääruses sätestatud mõisteid.

2.
Lisaks lõikes 1 osutatud mõistetele kasutatakse järgmisi
mõisteid:
a)

b)

„juurdepääsupunkt” – üksus, kes
i)

on elektrooniliseks kontaktpunktiks;

ii)

teeb vastavalt aadressile automaatset marsruutimist ja

(1) ELT L 150, 10.6.2008, lk 28.

(2) EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1.
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„kontrollnõukogu” – põhimääruse artiklis 74 osutatud üksus.
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kehtestamiseks või säilitamiseks ning kõnealuste isikute suhtes
kohaldatavate õigusaktide ja nendest tulenevate kohustuste
kindlaksmääramiseks.

II PEATÜKK

Koostööd ja andmevahetust käsitlevad sätted

Artikkel 2
Asutustevahelise teabevahetuse ulatus ja eeskirjad
1.
Rakendusmääruse kohaldamisel põhineb põhimäärusega
hõlmatud liikmesriikide võimuorganite, asutuste ning isikute va
heline andmevahetus avaliku teenuse osutamise, tõhususe, aktiiv
se abistamise, kiire kättesaadavuse ja juurdepääsu, sealhulgas
elektroonilise juurdepääsu põhimõtete kohaselt, eelkõige puude
ga inimeste ja vanurite jaoks.
2.
Asutused edastavad või vahetavad viivitamata kõiki and
meid, mis on vajalikud nende isikute õiguste ja kohustuste keh
testamiseks ja kindlaksmääramiseks, kelle suhtes põhimäärust
kohaldatakse. Andmete edastamine liikmesriikide vahel toimub
kas asutuste vahel otse või kontaktasutuste kaudu.

3.
Liikmesriigid tagavad, et oma õigusaktide kohaselt põhi
määruse rakendamiseks vajalike isikuandmete kogumisel, edasta
misel või töötlemisel saavad asjaomased isikud täielikult kasutada
isikuandmete kaitsega seotud õigusi kooskõlas ühenduse sätete
ga, milles käsitletakse üksikisikute kaitset seoses isikuandmete
töötlemise ja nende andmete vaba liikumisega.

4. Asutused edastavad asjaomastele isikutele teavet ja väljasta
vad dokumente põhimääruse ja rakendusmääruse kohaldamiseks
vajalikus ulatuses viivitamata ja igal juhul kõnealuse liikmesriigi
õigusaktidega ette nähtud tähtaegade jooksul.

Asjaomane asutus teeb oma otsuse teatavaks teises liikmesriigis
elavale või viibivale taotlejale otse või elukoha või viibimiskoha
liikmesriigi kontaktasutuse kaudu. Hüvitiste maksmisest keeldu
mise korral nimetatakse ka keeldumise põhjused, õiguskaitseva
hendid ja edasikaebamise tähtajad. Otsuse koopia edastatakse
teistele asjaomastele asutustele.

Artikkel 4
3.
Kui isik on eksikombel edastanud teavet, dokumente või
taotlusi mõne teise liikmesriigi territooriumil asuvale asutusele kui
see liikmesriik, kus rakendusmääruse kohaselt määratud asutus
asub, edastab esimene asutus nimetatud teabe, dokumendid või
taotlused viivitamata rakendusmääruse kohaselt määratud asutu
sele, märkides ära nende esialgse esitamise kuupäeva. See kuupäev
on teisele asutusele siduv. Liikmesriikide asutusi ei peeta vastuta
vaks ega otsust ei peeta nende poolt tehtuks, kui nende tegevuse
tus tuleneb teiste liikmesriikide asutuste viivitamisest teabe,
dokumentide või taotluste edastamisel.
4.
Kui andmeid edastatakse adressaatliikmesriigi kontaktasu
tuse kaudu, algab taotlustele vastamise tähtaeg päevast, mil kõne
alune kontaktasutus taotluse kätte sai, nagu taotluse oleks saanud
nimetatud liikmesriigi asutus.

Artikkel 3
Asjaomaste isikute ja asutuste vahelise teabevahetuse
ulatus ja eeskirjad
1.
Liikmesriigid kindlustavad selle, et vajalik teave oleks asja
omastele isikutele kättesaadav, et anda neile teada põhimääruses
ja rakendusmääruses tehtud muudatustest, nii et nad saaksid oma
õigusi kasutada. Samuti näevad nad ette kasutajasõbralike teenus
te osutamise.
2.
Isikud, kelle suhtes kohaldatakse põhimäärust, peavad esi
tama asjakohasele asutusele teabe, dokumendid või tõendusma
terjali, mida on vaja nimetatud isikute või nende perekonna
olukorra kindlakstegemiseks, nende õiguste ja kohustuste

Andmevahetuse vorming ja meetod

1.
Halduskomisjon määrab kindlaks dokumentide ja struktu
reeritud elektrooniliste sõnumite struktuuri, sisu ja vormingu ning
üksikasjaliku korra selliste dokumentide ja sõnumite
vahetamiseks.

2. Asutuste või kontaktasutuste vahel edastatakse andmeid
elektrooniliselt kas otse või juurdepääsupunktide kaudu ühtses
turvalises keskkonnas, kus on tagatud konfidentsiaalsus ja and
mevahetuse kaitse.

3. Teabevahetuses asjaomaste isikutega kasutavad asutused iga
juhtumi puhul kõige sobivamaid viise ning eelistavad võimaluse
korral elektrooniliste vahendite kasutamist. Halduskomisjon mää
rab kindlaks teabe, dokumentide või otsuste asjaomasele isikule
elektroonilisel teel edastamise praktilise korra.

Artikkel 5
Teises liikmesriigis välja antud dokumentide ja
tõendusmaterjalide õiguslik jõud
1. Liikmesriigi asutuse väljastatud dokumente, mis näitavad isi
ku olukorda põhimääruse ja rakendusmääruse kohaldamise ees
märgil, ning tõendusmaterjale, mille alusel need dokumendid on
välja antud, aktsepteeritakse teiste liikmesriikide asutustes niikaua,
kuni need väljastanud liikmesriik ei ole neid tagasi võtnud või
kehtetuks tunnistanud.
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2.
Kui esineb kahtlus dokumendi kehtivuses või selles esitatud
asjaolude täpsuses, palub dokumendi saanud liikmesriigi asutus
dokumendi väljastanud asutuselt vajalikke selgitusi ja vajaduse
korral kõnealuse dokumendi tagasivõtmist. Dokumendi väljasta
nud asutus vaatab dokumendi väljastamise põhjused läbi ja vaja
duse korral võtab dokumendi tagasi.
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3.
Kui asjaomased asutused ei saavuta kokkulepet, võib päde
vate võimuorganite vahendusel pöörduda halduskomisjoni poole
mitte varem kui kuu aega pärast kuupäeva, mil tekkisid lõigetes 1
ja 2 osutatud erimeelsused. Halduskomisjon püüab erimeelsused
lahendada kuue kuu jooksul alates tema poole pöördumisest.

3.
Kui lõike 2 kohaselt esineb kahtlus asjaomaste isikute esita
tud teabe õigsuse, dokumendi või tõendite kehtivuse või seal esi
tatud asjaolude täpsuse suhtes, kontrollib viibimis- või
elukohajärgne asutus pädeva asutuse taotlusel kõnealust teavet
või dokumenti, tingimusel et sellist kontrolli on võimalik läbi viia.

4.
Kui on selgunud, et selle liikmesriigi õigusakte, kelle sot
siaalkindlustussüsteemi alla ajutiselt kuuluti, ei kohaldata või et
ajutiselt hüvitisi maksnud asutus ei olnud pädev asutus, loetakse
pädevaks tunnistatud asutus pädevaks tagasiulatuvalt, nagu see
erimeelsus ei oleks esinenud, hiljemalt alates ajutiselt sotsiaalkind
lustussüsteemi alla kuulumise alguskuupäevast või kõnealuse aju
tise hüvitise esimese makse sooritamisest.

4.
Kui asjaomased asutused ei saavuta kokkulepet, võib päde
vate võimuorganite vahendusel pöörduda halduskomisjoni poole
mitte varem kui kuu aega pärast seda, kui dokumendi saanud asu
tus esitas taotluse. Halduskomisjon püüab erimeelsused lahenda
da kuue kuu jooksul alates tema poole pöördumisest.

5.
Vajaduse korral teevad pädevaks tunnistatud asutus ning
ajutiselt rahalisi hüvitisi maksnud või ajutiselt sissemakseid saa
nud asutus kindlaks asjaomase isiku rahalise olukorra seoses aju
tiselt makstud sissemaksete ja rahaliste hüvitistega, tehes seda, kui
see on asjakohane, rakendusmääruse IV jaotise III peatüki
kohaselt.

Artikkel 6
Õigusaktide ajutine kohaldamine ja hüvitiste ajutine
andmine

Pädev asutus maksab asutuse poolt vastavalt lõikele 2 ajutiselt an
tud mitterahalised hüvitised tagasi vastavalt rakendusmääruse IV
jaotisele.

Artikkel 7
1.
Kui rakendusmääruses ei sätestata teisiti, siis juhul, kui kahe
või mitme liikmesriigi asutuste vahel esineb erimeelsusi kohalda
tavate õigusaktide kindlaksmääramise suhtes, kohaldatakse asjao
mase isiku suhtes ajutiselt ühe kõnealuse liikmesriigi õigusakte;
prioriteetsusjärjekord määratakse järgmiselt:

a)

b)

selle liikmesriigi õigusaktid, kus isik tegelikult töötab või te
gutseb füüsilisest isikust ettevõtjana, kui töötamine või füü
silisest isikust ettevõtjana tegutsemine toimub ainult ühes
liikmesriigis;

elukohaliikmesriigi õigusaktid, kui asjaomane isik teostab
seal osa oma tegevusest või tegevustest või kui isik ei tööta
ega tegutse füüsilisest isikust ettevõtjana;

Hüvitiste ja sissemaksete ajutine arvutamine
1.
Kui rakendusmääruses ei sätestata teisiti ning kui isikul on
vastavalt põhimäärusele õigus saada hüvitist või kohustus teha
sissemakseid, ning pädeva asutuse valduses ei ole nimetatud hü
vitise või sissemakse lõplikuks arvutamiseks kogu vajalikku tea
vet olukorra kohta teises liikmesriigis, maksab see asutus ajutise
hüvitise asjaomase isiku taotlusel või arvutab ajutise sissemakse
summa, kui selline arvutus on asutuse käsutuses oleva teabe põh
jal võimalik.
2. Asjaomane hüvitis või sissemakse arvutatakse uuesti siis, kui
asjaomasele asutusele on esitatud vajalikud tõendusmaterjalid või
dokumendid.

III PEATÜKK

c)

selle liikmesriigi õigusaktid, kelle õigusaktide kohaldamist
algselt taotleti, kui isik tegutseb kahes või mitmes
liikmesriigis.

Muud üldsätted põhimääruse kohaldamiseks

Artikkel 8
Halduskokkulepped kahe või enama liikmesriigi vahel
2.
Kui kahe või enama liikmesriigi asutuste vahel on erimeel
sused küsimuses, milline asutus peaks rahalist või mitterahalist
hüvitist andma, on asjaomasel isikul, kes vaidluse puudumise kor
ral saaks hüvitist taotleda, õigus ajutiselt saada hüvitisi vastavalt
õigusaktidele, mida kohaldab tema elukohariigi asutus, või kui see
isik ei ela ühegi asjaomase liikmesriigi territooriumil, siis vasta
valt õigusaktidele, mida kohaldab asutus, kellele taotlus algselt
esitati.

1.
Rakendusmääruse sätted asendavad põhimääruse artikli 8
lõikes 1 osutatud konventsioonide kohaldamist käsitlevate kok
kulepete sätted, välja arvatud põhimääruse II lisas osutatud kon
ventsioonidega seotud kokkuleppeid käsitlevad sätted, tingimusel
et nimetatud kokkulepete sätted on kantud rakendusmääruse
1. lisasse.
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2. Liikmesriigid võivad vajaduse korral omavahel sõlmida kok
kuleppeid põhimääruse artikli 8 lõikes 2 osutatud konventsioo
nide kohaldamise kohta, tingimusel et nimetatud kokkulepped ei
kahjusta asjaomaste isikute õigusi ja kohustusi ning on kantud ra
kendusmääruse 1. lisasse.

Artikkel 9
Muud asutustevahelised menetlused

b)
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isiku olukord, sealhulgas:
i)

mis tahes teostatavate tegevuste olemus ja eripära, eel
kõige koht, kus isik tavaliselt neid tegevusi teostab, tege
vuse stabiilsus ning mis tahes töötegemiseks sõlmitud
lepingu kestus;

ii)

perekonnaseis ja perekondlikud sidemed;

iii) mis tahes tasustamata tegevuste teostamine;
1.
Kaks või enam liikmesriiki või nende pädevad võimuorga
nid võivad kokku leppida muudes menetlustes lisaks rakendus
määruses sätestatud menetlustele, tingimusel et need menetlused
ei kahjusta asjaomaste isikute õigusi või kohustusi.

iv) õpilaste puhul tuluallikas;
v)

2.
Sel eesmärgil sõlmitud kokkulepetest antakse teada haldus
komisjonile ja need kantakse rakendusmääruse 1. lisasse.

3. Kahe või enama liikmesriigi vahel sõlmitud rakenduskokku
lepete sätted, millel on sama eesmärk või mis sarnanevad lõikes 2
nimetatutega ning mis kehtivad rakendusmääruse jõustumise päe
vale eelnenud päeval ning on kantud määruse (EMÜ)
nr 574/72 5. lisasse, jäävad kehtima nende liikmesriikide vahelis
tes suhetes, kui need on kantud ka rakendusmääruse 1. lisasse.

Artikkel 10
Hüvitiste kattumise vältimine

Kui kahe või enama liikmesriigi õigusaktide kohaselt antavaid hü
vitisi vastastikku vähendatakse, nende maksmine peatatakse või
nende maksmine lõpetatakse, jagatakse summad, mis jääksid as
jaomase liikmesriigi õigusaktidega sätestatud vähendamise, pea
tamise või maksmise lõpetamise eeskirjade jäiga kohaldamise
tõttu välja maksmata, vähendatud, peatatud või lõpetatud hüvi
tiste arvuga, olenemata põhimääruse muudest sätetest.

Artikkel 11
Kriteeriumid elukoha kindlaksmääramiseks

1.
Kui kahe või enama liikmesriigi asutuste vahel on erimeel
susi selle isiku elukoha kindlaksmääramise küsimuses, kelle suh
tes põhimäärust kohaldatakse, määravad need asutused ühisel
kokkuleppel kindlaks asjaomase isiku tegevuste huvikeskme, tu
ginedes üldhinnangule kogu asjakohaste faktidega seotud kätte
saadava teabe kohta, mis võib vajaduse korral hõlmata järgmist:

a)

asjaomaste liikmesriikide territooriumil viibimise kestus ja
järjepidevus;

tema elukoha olukord, eelkõige see, kui alaline see elu
koht on;

vi) liikmesriik, mida peetakse maksustamise tähenduses isi
ku elukohaks.
2. Kui lõikes 1 loetletud asjaomastel faktidel põhinevate eri kri
teeriumide kohaldamine ei vii asjaomaste asutuste vahelise kok
kuleppeni, peetakse isiku tegeliku elukoha kindlaksmääramisel
otsustavaks tema sellistest faktidest ja asjaoludest, eelkõige eluko
havahetuse põhjustest, ilmnevat kavatsust.

Artikkel 12
Perioodide liitmine
1. Põhimääruse artikli 6 kohaldamiseks pöördub pädev asutus
nende liikmesriikide asutuste poole, kelle õigusakte asjaomase isi
ku suhtes on samuti kohaldatud, et määrata kindlaks nende riiki
de õigusaktide kohaselt täitunud kõik kindlustusperioodid.
2.
Liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud asjaomased
kindlustus-, töötamis-, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise
või elamisperioodid liidetakse mis tahes teise liikmesriigi õigus
aktide alusel täitunud sellistele perioodidele põhimääruse artikli 6
kohaldamiseks vajalikus ulatuses, tingimusel et need perioodid ei
kattu.
Kui ühe liikmesriigi õigusaktidest tuleneva kohustusliku
3.
kindlustuse alusel täitunud kindlustus- või elamisperiood kattub
kindlustusperioodiga, mis vabatahtliku kindlustuse või kohustus
liku kindlustuse vabatahtliku jätkamise alusel on täitunud vasta
valt teise liikmesriigi õigusaktidele, võetakse arvesse üksnes
kohustusliku kindlustuse alusel täitunud perioodi.
4. Kui kindlustus- või elamisperiood, mis ei ole ühe liikmesrii
gi õigusaktide alusel täitunud võrdsustatud periood, kattub teise
liikmesriigi õigusaktide alusel võrdsustatud perioodiga, võetakse
arvesse üksnes perioodi, mis ei ole võrdsustatud periood.
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5. Kõik kahe või enama liikmesriigi õigusaktide kohaselt võrd
sustatud perioodid võtab arvesse ainult selle liikmesriigi asutus,
kelle õigusaktide alusel oli asjaomane isik viimati kohustuslikult
kindlustatud enne kõnealust perioodi. Juhul kui asjaomane isik ei
olnud enne kõnealust perioodi liikmesriigi kohustusliku kindlus
tusega hõlmatud, võtab seda arvesse selle liikmesriigi asutus, kelle
õigusaktide alusel oli ta kohustuslikult kindlustatud esimest kor
da pärast kõnealust perioodi.

c)

6.
Kui ei ole võimalik täpselt kindlaks teha aega, mil teatud
kindlustus- või elamisperioodid ühe liikmesriigi õigusaktide alu
sel täitusid, eeldatakse, et need perioodid ei kattu teise liikmesriigi
õigusaktide alusel täitunud kindlustus- või elamisperioodidega,
ning kui see on asjaomasele isikule soodne, võetakse neid arvesse
mõistlikus ulatuses.

kindlustusskeemide puhul, milles perioode väljendatakse
muudes ühikutes kui päevades,
i)

võrdub kolm kuud või 13 nädalat ühe kvartaliga ja
vastupidi;

ii)

võrdub üks aasta nelja kvartali, 12 kuu või 52 nädalaga
ja vastupidi;

iii) arvutatakse nädalate kuudeks ümberarvutamise korral ja
vastupidi nädalad ja kuud ümber päevadeks vastavalt
punktis b toodud tabeli kuuel päeval põhinevate skeemi
de ümberarvutamisreeglitele;
d)

osadena väljendatavate perioodide puhul arvutatakse need ar
vud ümber järgmiseks väiksemaks täisühikuks, kohaldades
punktides b ja c sätestatud reegleid. Aasta osad arvutatakse
ümber kuudeks, välja arvatud juhul, kui asjaomane kindlus
tusskeem põhineb kvartalitel;

e)

kui käesoleva lõike alusel toimuva ümberarvutamise tulemu
sel tekib ühiku osa, loetakse käesoleva lõike alusel toimuva
ümberarvutamise tulemuseks järgmist suuremat täisühikut.

Artikkel 13
Perioodide ümberarvutamise eeskirjad
1. Kui ühe liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud perioodid on
väljendatud teistsugustes ühikutes kui teise liikmesriigi õigusakti
des sätestatud, toimub põhimääruse artikli 6 alusel perioodide liit
miseks vajalik ümberarvutamine vastavalt järgmistele reeglitele:
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a)

ümberarvutamise aluseks olev periood on periood, mille
kohta edastas teabe selle liikmesriigi asutus, kelle õigusaktide
alusel periood täitus;

2. Lõike 1 kohaldamine ei too kaasa ühe kalendriaasta jooksul
täitunud perioodide kogusummana suuremat päevade arvu, kui
on näidatud lõike 1 punktis b esitatud tabeli viimases veerus, roh
kem kui 52 nädalat, 12 kuud või neli kvartalit.

b)

selliste kindlustusskeemide puhul, milles perioode väljenda
takse päevades, toimub päevadest muudeks ühikuteks ja vas
tupidi ning erinevate päevadel põhinevate skeemide vaheline
ümberarvutamine järgmise tabeli kohaselt:

Kui ümberarvutamisele kuuluvad perioodid vastavad aastasele pe
rioodide arvule selle liikmesriigi õigusaktide alusel, kus need pe
rioodid on täitunud, ei põhjusta lõike 1 kohaldamine ühe
kalendriaasta jooksul lühemaid perioode kui asjaomastes õigus
aktides sätestatud maksimaalne võimalik perioodide summa.

Skeemi
alus

1 päeva
vaste

1 nädala
vaste

1 kuu vaste

1 kvartali
vaste

Maksi
maalne
päevade arv
kalendriaas
tas

5 päeva

9 tundi

5 päeva

22 päeva

66 päeva

264 päeva

6 päeva

8 tundi

6 päeva

26 päeva

78 päeva

312 päeva

7 päeva

6 tundi

7 päeva

30 päeva

90 päeva

360 päeva

3. Ümberarvutamine toimub kas kõiki liidetud perioode hõl
mava ühe tehtena või iga aasta kohta tehtud tehetena, kui perioo
did esitati aastate kaupa.
4. Kui asutus esitab päevades väljendatud perioode, märgib ta
samal ajal, kas tema poolt hallatav kindlustusskeem põhineb viiel,
kuuel või seitsmel päeval.

II JAOTIS
KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDE KINDLAKSMÄÄRAMINE

Artikkel 14
Täpsustused põhimääruse artiklite 12 ja 13 kohta

eesmärgil, tingimusel et asjaomase isiku suhtes kohaldatakse va
hetult enne töökohale asumist juba selle liikmesriigi õigusakte,
kus asub teda tööle võtnud tööandja.

1.
Põhimääruse artikli 12 lõike 1 kohaldamisel võib isik, „kes
töötab liikmesriigis tööandja heaks, kes tavaliselt seal tegutseb,
ning kelle see tööandja lähetab teise liikmesriiki”, olla muu hulgas
isik, kes on tööle võetud teise liikmesriiki tööle lähetamise

2. Põhimääruse artikli 12 lõike 1 kohaldamisel osutatakse sõ
nadega „kes tavaliselt seal tegutseb” tööandjale, kes tavaliselt teos
tab sisulisi tegevusi, mitte üksnes sisemisi haldustegevusi, selle
liikmesriigi territooriumil, kus ta on asutatud, võttes arvesse kõiki
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kõnealuse ettevõtja tegevusi iseloomustavaid kriteeriume. Asjako
hased kriteeriumid peavad vastama iga tööandja spetsiifilistele ise
ärasustele ja tema tegevuste tegelikule iseloomule.

3.
Põhimääruse artikli 12 lõike 2 kohaldamisel osutatakse sõ
nadega „kes tavaliselt tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana” isi
kule, kes tavaliselt teostab olulisi tegevusi selle liikmesriigi
territooriumil, kus on tema asukoht. See isik peab eelkõige olema
oma tegevusi teostanud juba mõnda aega enne kuupäeva, mil ta
soovib kõnealuse artikli sätteid kasutada, ning peab mis tahes pe
rioodil, kui ta teises liikmesriigis teostab ajutiselt tegevusi, jätku
valt täitma oma asukohaliikmesriigis oma tegevuste teostamiseks
vajalikke nõudeid, et jätkata neid pärast tagasipöördumist.

4.
Kui soovitakse määrata kindlaks, kas tegevus, millega füüsi
lisest isikust ettevõtja läheb teise liikmesriiki tegelema, on „sarna
ne” tema tavapärase tegevusega, on põhimääruse artikli 12 lõike 2
kohaldamisel kriteeriumiks tegevuse tegelik olemus ja mitte asja
olu, kas teine liikmesriik määratleb selle tegevuse palgatööks või
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks.

5.
Põhimääruse artikli 13 lõike 1 kohaldamisel osutatakse sõ
nadega „kes tavaliselt töötab kahes või mitmes liikmesriigis” eel
kõige isikule, kes

a)

b)

ühes liikmesriigis tegevuse jätkamisel teostab samal ajal
muud tegevust ühes või mitmes muus liikmesriigis, olenema
ta selle muu tegevuse kestusest ja iseloomust;

teostab pidevalt vahelduvaid tegevusi, välja arvatud väikese
mõjuga tegevusi kahes või mitmes liikmesriigis, olenemata
tegevuste vaheldumise sagedusest või regulaarsusest.

6.
Põhimääruse artikli 13 lõike 2 kohaldamisel osutatakse sõ
nadega „kes tavaliselt on tegev füüsilisest isikust ettevõtjana ka
hes või mitmes liikmesriigis” eelkõige isikule, kes füüsilisest isikust
ettevõtjana teostab kahes või mitmes liikmesriigis korraga või va
heldumisi ühte või enamat tegevust olenemata nende tegevuste
iseloomust.

Lõigetes 5 ja 6 toodud tegevuste eristamisel põhimääruse
7.
artikli 12 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud olukordadest on määravaks
ühes või mitmes muus liikmesriigis teostatava tegevuse kestus
(kas alalise või ühekordse või ajutise iseloomuga tegevus). Selleks
hinnatakse üldiselt kõiki asjakohaseid fakte, mis töötaja puhul
hõlmab eelkõige töölepingus määratletud töötamise kohta.

8.
Põhimääruse artikli 13 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel tähen
dab ühes liikmesriigis toimunud „oluline osa palgatööst või ette
võtlusest” seda, et selles liikmesriigis toimub kvantitatiivselt
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märkimisväärne osa tema tegevusest töötajana või füüsilisest isi
kust ettevõtjana, ilma et see peaks tingimata olema suurem osa
sellest tegevusest.

Et määrata kindlaks, kas oluline osa tegevustest toimub ühes liik
mesriigis, võetakse arvesse järgmisi soovituslikke kriteeriumeid:

a)

töötamise puhul tööaeg ja/või töötasu ning

b)

füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise puhul käive, tööaeg,
osutatud teenuste arv ja/või sissetulek.

Üldise hinnangu raames on vähem kui 25protsendiline osakaal
nimetatud kriteeriumide alusel märk sellest, et oluline osa tege
vustest ei toimu asjaomases liikmesriigis.

9. Põhimääruse artikli 13 lõike 2 punkti b kohaldamisel mää
ratakse füüsilisest isikust ettevõtja „tegevuste huvikese” kindlaks,
võttes arvesse kõiki elemente, millest koosneb tema ametialane te
gevus, eelkõige asjaomase isiku tegevuse kindlat ja pidevat asu
kohta, tegevuse tavapärast iseloomu või kestust, osutatud teenuste
arvu ning kõigist asjaoludest ilmnevat asjaomase isiku kavatsust.

10. Lõigete 8 ja 9 rakendamisel kohaldatavate õigusaktide
kindlaksmääramiseks võtavad asjaomased asutused arvesse järg
miseks 12 kalendrikuuks prognoositavat olukorda.

11.
Juhul kui isik töötab kahes või enamas liikmesriigis töö
andja heaks, kelle asukoht on väljaspool liitu, ja kui kõnealune isik
elab ühes liikmesriigis, ilma et ta tegeleks seal olulise tegevusega,
kohaldatakse tema suhtes elukohaliikmesriigi õigusakte.

Artikkel 15
Põhimääruse artikli 11 lõike 3 punktide b ja d, artikli 11
lõike 4 ja artikli 12 kohaldamise kord (asjaomastele
asutustele teabe edastamise kohta)

1.
Kui isiku tegevus toimub muus liikmesriigis kui põhimää
ruse II jaotise kohaselt pädevas liikmesriigis, teavitab tööandja või
asjaomane isik, juhul kui isiku tegevus ei toimu palgatööna, sel
lest võimaluse korral eelnevalt selle liikmesriigi pädevat asutust,
kelle õigusakte kohaldatakse, kui rakendusmääruse artiklis 16 ei
sätestata teisiti. Nimetatud asutus muudab viivitamata asjaomase
isiku suhtes põhimääruse artikli 11 lõike 3 punkti b ja artikli 12
alusel kohaldatavaid õigusakte käsitleva teabe kättesaadavaks as
jaomasele isikule ja selle liikmesriigi pädeva võimuorgani nime
tatud asutusele, kus tegevus toimub.

Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis nende isikute suh
2.
tes, kes on hõlmatud põhimääruse artikli 11 lõike 3 punktiga d.
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3.
Tööandja põhimääruse artikli 11 lõike 4 tähenduses, kelle
töötaja töötab teise liikmesriigi lipu all merd sõitval alusel, teavi
tab sellest võimaluse korral eelnevalt selle liikmesriigi pädevat asu
tust, kelle õigusakte kohaldatakse. See asutus muudab viivitamata
asjaomase isiku suhtes põhimääruse artikli 11 lõike 4 alusel ko
haldatavaid õigusakte käsitleva teabe kättesaadavaks selle liikmes
riigi pädeva võimuorgani nimetatud asutusele, kelle lipu all sõidab
merd alus, millel töötaja töötab.

L 284/9

6.
Kui asjaomane isik ei esita lõikes 1 osutatud teavet, kohal
datakse käesolevat artiklit nimetatud isiku elukoha liikmesriigi pä
deva võimuorgani nimetatud asutuse algatusel niipea, kui talle on,
võimalik et teise asjaomase asutuse kaudu, selle isiku olukorrast
teatatud.

Artikkel 17
Põhimääruse artikli 15 kohaldamise kord
Artikkel 16
Põhimääruse artikli 13 kohaldamise kord

1.
Isik, kelle tegevus toimub kahes või enamas liikmesriigis,
teatab sellest oma elukoha liikmesriigi pädeva võimuorgani mää
ratud asutusele.

Euroopa ühenduste lepinguline töötaja kasutab töölepingu sõlmi
misel põhimääruse artiklis 15 sätestatud valikuõigust. Ametiasu
tus, kellel on volitus sõlmida leping, teatab liikmesriigi nimetatud
asutusele, milliste õigusaktide kohaldamise Euroopa ühenduste le
pinguline töötaja on valinud.

Artikkel 18
2.
Isiku elukohajärgne määratud asutus määrab viivitamatult
kindlaks asjaomase isiku suhtes kohaldatavad õigusaktid, võttes
arvesse põhimääruse artiklit 13 ja rakendusmääruse artiklit 14.
Selline esialgne kindlaksmääramine on ajutine. Asutus teavitab
ajutisest kindlaksmääramisest iga liikmesriigi, kus tegevust teos
tatakse, määratud asutust.

3.
Lõikes 2 sätestatud kohaldatavate õigusaktide ajutine kind
laksmääramine muutub lõplikuks kahe kuu jooksul pärast sellest
asjaomaste liikmesriikide pädevate võimuorganite nimetatud asu
tuse teavitamist vastavalt lõikele 2, välja arvatud juhul, kui need
õigusaktid on juba lõike 4 alusel lõplikult kindlaks määratud või
kui üks asjaomastest asutustest teatab elukoha liikmesriigi päde
va võimuorgani nimetatud asutusele enne eespool nimetatud ka
hekuulise ajavahemiku lõppu, et ta ei saa veel õigusaktide
kindlaksmääramisega nõustuda või ta on selles küsimuses
eriarvamusel.

4.
Kui kahtlused kohaldatavate õigusaktide kindlaksmäärami
sel muudavad vajalikuks kontakti kahe või enama liikmesriigi asu
tuste vahel, määratakse asjaomase isiku suhtes kohaldatavad
õigusaktid kindlaks ühise kokkuleppe teel liikmesriigi pädevate
võimuorganite nimetatud ühe või enama asutuse või pädevate
võimuorganite endi taotlusel, võttes arvesse põhimääruse artik
lit 13 ja rakendusmääruse artikli 14 asjakohaseid sätteid.

Kui asjaomaste asutuste või pädevate võimuorganite vahel on
eriarvamusi, püüavad need üksused eespool toodud tingimuste
kohaselt kokkuleppe saavutada ning kohaldatakse rakendusmää
ruse artiklit 6.

5.
Selle liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusaktide kohaldami
ne on kas ajutiselt või lõplikult kindlaks määratud, teavitab sellest
viivitamatult asjaomast isikut.

Põhimääruse artikli 16 kohaldamise kord

Tööandja või asjaomase isiku taotlus erandite tegemiseks põhi
määruse artiklite 11–15 kohaldamisest esitatakse võimaluse kor
ral eelnevalt selle liikmesriigi pädevale võimuorganile või
võimuorgani nimetatud üksusele, kelle õigusaktide kohaldamist
asjaomane töötaja või isik taotleb.

Artikkel 19
Teabe edastamine asjaomastele isikutele ja tööandjatele

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusakte hakatakse põ
himääruse II jaotise alusel kohaldama, teatab asjaomasele isikule
ning vajaduse korral tema tööandja(te)le kõnealustes õigusaktides
sätestatud kohustustest. Ta osutab neile vajalikku abi kõnealuste
õigusaktidega kehtestatud formaalsuste täitmiseks.

2.
Selle liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusakte põhimääruse
II jaotise alusel kohaldatakse, esitab asjaomase isiku või tema töö
andja taotlusel tõendi kõnealuste õigusaktide kohaldamise kohta
ja märgib vajaduse korral, millise kuupäevani ja millistel
tingimustel.

Artikkel 20
Asutustevaheline koostöö

1.
Asjaomased asutused edastavad selle liikmesriigi pädevale
asutusele, kelle õigusakte isiku suhtes põhimääruse II jaotise alu
sel kohaldatakse, vajaliku teabe, et määrata kindlaks õigusaktide
kohaldamise alguskuupäev ja sissemaksed, mida see isik ja tema
tööandja(d) peavad nende õigusaktide kohaselt maksma.
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2.
Selle liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusakte hakatakse isi
ku suhtes põhimääruse II jaotise alusel kohaldama, teeb teabe
õigusaktide kohaldamise alguskuupäeva kohta kättesaadavaks sel
le liikmesriigi pädevale võimuorganile, kelle õigusakte selle isiku
suhtes viimati kohaldati.
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maksta nendes õigusaktides ette nähtud sissemakseid, samamoo
di kui siis, kui tema asukoht või tegevuskoht oleks pädevas
liikmesriigis.

Artikkel 21
Tööandja kohustused
1.
Tööandja, kelle asukoht või tegevuskoht on väljaspool pä
devat liikmesriiki, täidab kõiki oma töötajate suhtes kohaldatava
te õigusaktidega kehtestatud kohustusi, eelkõige kohustust

2. Tööandja, kelle tegevuskoht ei ole selles liikmesriigis, kelle
õigusakte kohaldatakse, võib töötajaga kokku leppida, et viimane
täidab sissemaksete tegemisel tööandja kohustusi tema nimel,
ilma et see mõjutaks tööandja aluskohustusi. Tööandja saadab sel
le liikmesriigi pädevale asutusele teate sellise kokkuleppe kohta.

III JAOTIS
ERI LIIKI HÜVITISTEGA SEOTUD ERISÄTTED
I PEATÜKK

Haigushüvitised, rasedus- ja sünnitushüvitised ning nendega
samaväärsed isadushüvitised

Artikkel 22
Üldised rakendussätted

1.
Pädevad võimuorganid või asutused tagavad, et kindlusta
tud isikutele on tehtud kättesaadavaks kogu mitterahaliste hüvi
tiste andmisega seotud menetlusi ja tingimusi käsitlev vajalik
teave, kui neid hüvitisi saadakse sellise liikmesriigi territooriumil,
mis ei ole pädeva asutuse asukohariik.

Olenemata põhimääruse artikli 5 punktist a, võib liikmes
2.
riik muutuda põhimääruse artikli 22 kohaselt hüvitiste kulu eest
vastutavaks üksnes siis, kui kindlustatud isik on esitanud pensio
nitaotluse selle liikmesriigi õigusaktide alusel, või põhimääruse ar
tiklite 23–30 kohaselt siis, kui ta saab pensioni selle liikmesriigi
õigusaktide alusel.

Artikkel 24
Elamine muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik

1.
Põhimääruse artikli 17 kohaldamisel on kindlustatud isik
ja/või tema pereliikmed kohustatud end registreerima elukoha
järgses asutuses. Nende õigust saada elukoha liikmesriigis mitte
rahalisi hüvitisi tõendatakse dokumendiga, mille pädev asutus on
väljastanud kindlustatud isiku või elukohajärgse asutuse taotlusel.

2. Lõikes 1 osutatud dokument kehtib, kuni pädev asutus tea
tab elukohajärgsele asutusele selle tühistamisest.

Elukohajärgne asutus teavitab pädevat asutust kõigist tema poolt
lõike 1 alusel tehtud registreerimistest ja selliste registreerimiste
mis tahes muudatustest või tühistamisest.

3. Käesolevat artiklit kohaldatakse mutatis mutandis põhimää
ruse artiklites 22, 24, 25 ja 26 osutatud isikute suhtes.

Artikkel 25
Artikkel 23
Kohaldatav kindlustusskeem mitme skeemi olemasolu
korral elu- või viibimiskoha liikmesriigis

Kui elu- või viibimiskoha liikmesriigi õigusaktides on haiguse, ra
seduse ja sünnituse ning isaduse puhuks ette nähtud rohkem kui
üks kindlustusskeem rohkem kui ühe kategooria kindlustatud isi
kute jaoks, kohaldatakse põhimääruse artikli 17, artikli 19 lõike 1
ning artiklite 20, 22, 24 ja 26 alusel töötajate üldist kindlustuss
keemi käsitlevate õigusaktide sätteid.

Viibimine muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik

A. Menetlus ja õiguse ulatus

1. Põhimääruse artikli 19 kohaldamisel esitab kindlustatud isik
viibimiskoha liikmesriigi tervishoiuteenuse osutajale pädeva asu
tuse väljastatud dokumendi, mis näitab tema õigust saada mitte
rahalisi hüvitisi. Kui kindlustatud isikul sellist dokumenti ei ole,
pöördub viibimiskohajärgne asutus kas taotluse või muul alusel
selle dokumendi saamiseks pädeva asutuse poole.
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Artikkel 26

2.
See dokument näitab, et kindlustatud isikul on õigus saada
põhimääruse artiklis 19 sätestatud tingimustel mitterahalisi hüvi
tisi samadel alustel nagu need, mida kohaldatakse viibimiskoha
liikmesriigi õigusaktide alusel kindlustatud isikute suhtes.
3. Põhimääruse artikli 19 lõikes 1 nimetatud mitterahaliste hü
vitiste all mõeldakse mitterahalisi hüvitisi, mida antakse viibimis
koha liikmesriigis vastavalt selle õigusaktidele ning mis osutuvad
vajalikuks meditsiinilistel põhjustel, et kindlustatud isik ei peaks
enne oma kavandatud viibimise lõppu pädevasse liikmesriiki ta
gasi pöörduma, et saada vajalikku ravi.
B.

Mitterahaliste hüvitiste kulude kandmise ja hüvitiste tagasimaks
mise menetlus ja korraldus

4.
Kui kindlustatud isik kandis tegelikult põhimääruse artik
li 19 raames sätestatud kõik mitterahaliste hüvitiste kulud või osa
nendest kuludest ning kui viibimiskohajärgse asutuse kohaldata
vad õigusaktid võimaldavad nende kulude tagasimaksmise
kindlustatud isikule, saadab ta tagasimaksmistaotluse viibimisko
hajärgsele asutusele. Sellisel juhul maksab see asutus nimetatud
isikule otse tagasi nendele hüvitistele vastavate kulude summa
tema kohaldatavates õigusaktides sätestatud tagasimaksmise piir
määrade ja tingimuste kohaselt.
5.
Kui kõnealuste kulude tagasimaksmist ei taotleta otse viibi
miskoha liikmesriigi asutuselt, maksab tekkinud kulud asjaoma
sele isikule tagasi pädev asutus vastavalt viibimiskoha liikmesriigi
asutuse kindlaksmääratud tagasimaksmise piirmääradele või vas
tavalt summadele, mis oleks tulnud tagasi maksta viibimiskoha
liikmesriigi asutusele, kui asjaomasel juhtumil oleks kohaldatud
rakendusmääruse artiklit 62.
Pädeva asutuse taotluse korral annab viibimiskohajärgne asutus
pädevale asutusele kogu vajaliku teabe selliste määrade ja summa
de kohta.
6.
Erandina lõikest 5 võib pädev asutus maksta kantud kulud
tagasi tema kohaldatavate õigusaktidega kehtestatud piirmäärade
ja tagasimaksmise tingimuste kohaselt, tingimusel et kindlustatud
isik on andnud nõusoleku selle sätte tema suhtes kohaldamiseks.
Kui viibimiskoha liikmesriigi õigusaktides ei ole lõigete 4
7.
ja 5 kohast tagasimaksmise võimalust asjaomase juhtumi puhul
sätestatud, võib pädev asutus kulud tagasi maksta tema kohalda
tavates õigusaktides sätestatud tagasimaksmise piirmäärade ja
nende suhtes kehtivate tingimuste kohaselt, ilma kindlustatud isi
ku nõusolekuta.
Igal juhul ei ületa kindlustatud isikule tehtav tagasimakse
8.
tema tegelikult kantud kulude summat.
9.
Kui tegemist on suurte kuludega, võib pädev asutus teha
kindlustatud isikule asjakohase ettemakse niipea, kui see isik on
kõnealusele asutusele esitanud tagasimaksmistaotluse.
C. Pereliikmed
10. Lõikeid 1–9 kohaldatakse mutatis mutandis kindlustatud isi
ku pereliikmete suhtes.
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Plaaniline ravi

A. Loa andmise kord
1.
Põhimääruse artikli 20 lõike 1 kohaldamisel esitab kindlus
tatud isik viibimiskohajärgsele asutusele pädeva asutuse väljasta
tud dokumendi. Käesolevas artiklis tähendab pädev asutus asutust,
mis kannab plaanilise ravi kulud; põhimääruse artikli 20 lõikes 4
ja artikli 27 lõikes 5 osutatud juhtudel, mil elukohaliikmesriigis
antud mitterahalised hüvitised makstakse tagasi kindlaksmäära
tud summade alusel, on pädevaks asutuseks elukohajärgne asutus.
2. Kui kindlustatud isik ei ela pädevas liikmesriigis, taotleb ta
luba elukohajärgselt asutuselt, kes edastab taotluse viivitamata pä
devale asutusele.
Sellisel juhul esitab elukohajärgne asutus õiendi selle kohta, kas
põhimääruse artikli 20 lõike 2 teise lausega kehtestatud tingimu
sed on elukohaliikmesriigis täidetud.
Pädev asutus võib taotletava loa andmisest keelduda üksnes juhul,
kui elukohajärgse asutuse hinnangu kohaselt ei ole kindlustatud
isiku elukohaliikmesriigis täidetud põhimääruse artikli 20 lõike 2
teise lausega kehtestatud tingimused või kui pädevas liikmesriigis
on meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul võimalik osutada
sama ravi, võttes arvesse asjaomase isiku tervislikku seisundit ja
haiguse võimalikku kulgu.
Pädev asutus teavitab elukohajärgset asutust oma otsusest.
Kui selle riigi siseriikliku õigusega määratud tähtaja jooksul vas
tust ei esitata, loetakse luba pädeva asutuse poolt antuks.
3.
Kui kindlustatud isik, kes ei ela pädevas liikmesriigis, vajab
kiireloomulist elutähtsat ravi ja loa andmisest ei saa keelduda põ
himääruse artikli 20 lõike 2 teise lause kohaselt, annab pädeva
asutuse nimel loa elukohajärgne asutus, teavitades pädevat asu
tust sellest viivitamata.
Pädev asutus nõustub loa väljastanud elukohajärgse asutuse poolt
heaks kiidetud arstide leidudega ja nende otsustega kiireloomuli
se elutähtsa ravi vajalikkusega seonduvate ravivõimaluste kohta.
4.
Kogu loa andmise menetluse kestel on pädeval asutusel õi
gus lasta oma valitud arstil kindlustatud isik läbi vaadata kas
viibimis- või elukohaliikmesriigis.
5.
Ilma et see piiraks loa andmise suhtes tehtavat mis tahes ot
sust, teavitab elukohajärgne asutus pädevat asutust, kui meditsii
nilisest aspektist osutub vajalikuks olemasoleva loaga hõlmatud
ravi täiendada.
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Kindlustatud isiku kantud mitterahaliste hüvitiste kulude
hüvitamine

töövõimetuse meditsiinilise hindamise ja lõikes 1 osutatud tõendi
koostamise. Tõend edastatakse viivitamata pädevale asutusele.

6.
Ilma et see piiraks lõike 7 kohaldamist, kohaldatakse muta
tis mutandis rakendusmääruse artikli 25 lõikeid 4 ja 5.

4. Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud dokumendi edastamine ei vabas
ta kindlustatud isikut tema suhtes kohaldatavatest õigusaktidest
tulenevate kohustuste täitmisest, eelkõige tema tööandja suhtes.
Vajaduse korral võivad tööandja ja/või pädev asutus paluda töö
tajal osaleda tegevustes, mille eesmärk on soodustada tema tööle
tagasi pöördumist ja teda selles abistada.

B.

7. Kui kindlustatud isik on juba ise kandnud lubatud ravi ku
lud täielikult või osaliselt ning pädeva asutuse poolt viibimisko
hajärgsele asutusele või kindlustatud isikule lõike 6 kohaselt tagasi
makstavate kulude summa (tegelik kulu) on väiksem summast,
mis pädeval asutusel oleks tulnud maksta, kui sama ravi oleks
osutatud pädevas liikmesriigis (arvestuslik kulu), maksab pädev
asutus kindlustatud isikule taotluse korral tagasi tema kantud ra
vikulud selle summa ulatuses, mille võrra arvestuslik kulu on suu
rem tegelikust kulust. Tagasimakstav summa ei või siiski ületada
kindlustatud isiku tegelikult tehtud kulutusi ning selle puhul võib
võtta arvesse summat, mis kindlustatud isik oleks pidanud maks
ma juhul, kui ravi oleks osutatud pädevas liikmesriigis.

5. Pädeva asutuse taotluse korral korraldab elukohajärgne asu
tus tema kohaldatavate õigusaktide kohaselt asjaomase isiku va
jaliku halduskontrolli või arstliku läbivaatuse. Elukohajärgne
asutus edastab viivitamata pädevale asutusele läbivaatuse teinud
arsti koostatud aruande, kuhu märgitakse eelkõige töövõimetuse
tõenäoline kestus.

C. Reisi- ja elamiskulude hüvitamine plaanilise ravi puhul

C. Pädeva asutuse järgitav menetlus

8.
Juhul kui pädeva asutuse kohaldatavates siseriiklikes õigus
aktides on sätestatud kindlustatud isiku raviga lahutamatult seo
tud reisi- ja elamiskulude hüvitamine, hüvitab kõnealune asutus
need kulud asjaomasele isikule ja vajaduse korral isikule, kes peab
teda saatma, kui luba on antud raviks teises liikmesriigis.

6. Pädev asutus jätab endale õiguse korraldada kindlustatud isi
ku läbivaatuse asutuse valitud arsti poolt.

D. Pereliikmed
9.
Lõikeid 1–8 kohaldatakse mutatis mutandis kindlustatud isi
ku pereliikmete suhtes.

Artikkel 27
Töövõimetusega seotud rahalised hüvitised elamise või
viibimise korral muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik

A. Kindlustatud isiku järgitav menetlus
1.
Kui pädeva liikmesriigi õigusaktide kohaselt peab kindlus
tatud isik esitama tõendi selleks, et saada põhimääruse artikli 21
lõike 1 alusel rahalist hüvitist seoses töövõimetusega, laseb kind
lustatud isik elukohaliikmesriigi arstil, kes tema tervislikku seisun
dit kontrollis, tõendada tema töövõimetust ja selle tõenäolist
kestust.

B.

Elukohaliikmesriigi asutuse järgitav menetlus

7. Ilma et see piiraks põhimääruse artikli 21 lõike 1 teise lause
kohaldamist, maksab pädev asutus rahalise hüvitise otse asjaoma
sele isikule ja teavitab sellest vajaduse korral elukohajärgset
asutust.
8. Põhimääruse artikli 21 lõike 1 kohaldamisel on meditsiini
lise läbivaatuse teinud arsti või asutuse leidude põhjal teises liik
mesriigis koostatud tõendil kindlustatud isiku töövõimetuse
kohta samasugune õiguslik jõud kui pädevas liikmesriigis koos
tatud tõendil.
9. Kui pädev asutus keeldub rahalise hüvitise maksmisest, tea
tab ta oma otsusest kindlustatud isikule ja samal ajal tema eluko
hajärgsele asutusele.
D. Menetlus viibimise korral muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik
10.
Lõigete 1–9 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis, kui
kindlustatud isik viibib muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik.

Artikkel 28
Pikaajalised rahalised hooldushüvitised elamise või
viibimise korral muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik

2. Kindlustatud isik saadab pädeva liikmesriigi õigusaktides sä
testatud tähtaja jooksul tõendi pädevale asutusele.

A. Kindlustatud isiku järgitav menetlus

3.
Kui elukohaliikmesriigi raviarstid ei väljasta töövõimetus
tõendeid ja kui sellised tõendid on nõutavad pädeva liikmesriigi
õigusaktide alusel, pöördub asjaomane isik otse elukohajärgse
asutuse poole. Kõnealune asutus korraldab viivitamata isiku

1.
Põhimääruse artikli 21 lõike 1 kohaselt pikaajaliste rahalis
te hooldushüvitiste saamiseks esitab kindlustatud isik pädevale
asutusele taotluse. Pädev asutus teatab sellest vajaduse korral elu
kohajärgsele asutusele.
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Elukohajärgse asutuse järgitav menetlus

2.
Pädeva asutuse taotlusel kontrollib elukohajärgne asutus
kindlustatud isiku seisundit seoses vajadusega pikaajalise hooldu
se järele. Pädev asutus annab elukohajärgsele asutusele kogu sel
liseks läbivaatuseks vajaliku teabe.
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2.
Pädev asutus teatab samuti elu- või viibimiskohajärgsele
asutusele pikaajaliste rahaliste hooldushüvitiste maksmisest, kui
viimati mainitud asutuse kohaldatavad õigusaktid näevad ette
mitterahalised pikaajalised hooldushüvitised, mis on nimetatud
põhimääruse artikli 34 lõikes 2 osutatud loetelus.
B.

Elu- või viibimiskohajärgse asutuse järgitav menetlus

C. Pädeva asutuse järgitav menetlus
3.
Selleks et määrata kindlaks, mil määral pikaajaline hooldus
on vajalik, on pädeval asutusel õigus lasta kindlustatud isik oma
valitud arstil või muul spetsialistil läbi vaadata.
4.
Rakendusmääruse artikli 27 lõiget 7 kohaldatakse mutatis
mutandis.
D. Menetlus viibimise korral muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik
5. Lõikeid 1–4 kohaldatakse mutatis mutandis, kui kindlustatud
isik viibib muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik.

3. Olles saanud lõikes 2 ette nähtud teabe, teavitab elu- või vii
bimiskohajärgne asutus viivitamata pädevat asutust mis tahes sa
maks eesmärgiks ette nähtud mitterahalisest pikaajalisest
hooldushüvitisest, mida ta kohaldatavate õigusaktide kohaselt an
nab asjaomasele isikule, ning selle suhtes kohaldatavast tagasi
maksmise määrast.
4.
Halduskomisjon sätestab vajaduse korral käesoleva artikli
rakendusmeetmed.

Artikkel 32
Rakendamise erisätted

E.

Pereliikmed

6.
Lõikeid 1–5 kohaldatakse mutatis mutandis kindlustatud isi
ku pereliikmete suhtes.
Artikkel 29

1. Kui isik või isikute rühm vabastatakse taotluse alusel kohus
tuslikust ravikindlustusest ning need isikud ei ole seega hõlmatud
põhimääruse reguleerimisalasse kuuluva ravikindlustusskeemiga,
ei muutu teise liikmesriigi asutus üksnes sellise vabastuse tõttu
vastutavaks põhimääruse III jaotise 1. peatüki kohaselt nendele
isikutele või nende pereliikmetele antud mitterahaliste või raha
liste hüvitiste kulude kandmise eest.

Põhimääruse artikli 28 kohaldamine
Kui liikmesriik, kus endine piirialatöötaja viimati töötas, ei ole
enam pädev liikmesriik ning endine piirialatöötaja või tema pere
liige reisib sinna eesmärgiga saada mitterahalisi hüvitisi põhimää
ruse artikli 28 alusel, esitab ta viibimiskohajärgsele asutusele
pädeva asutuse väljastatud dokumendi.
Artikkel 30

2.
2. lisas osutatud liikmesriikide puhul kohaldatakse põhi
määruse III jaotise 1. peatüki sätteid mitterahaliste hüvitiste koh
ta isikute suhtes, kellel on õigus mitterahalistele hüvitistele üksnes
riigiteenistujate eriskeemi alusel nimetatud peatükis sätestatud
ulatuses.
Teise liikmesriigi asutus ei muutu üksnes nendel põhjustel vastu
tavaks nendele isikutele või nende pereliikmetele antud mittera
haliste või rahaliste hüvitiste kulude kandmise eest.

Pensionäride sissemaksed
Kui isik saab pensioni rohkem kui ühest liikmesriigist, ei tohi kõi
kidelt makstud pensionitelt arvestatud sissemaksete summa olla
mingil juhul suurem kui sellise isikuga seoses pensionitelt arves
tatud summa, kes saab sama suurt pensioni pädevast
liikmesriigist.
Artikkel 31
Põhimääruse artikli 34 kohaldamine
A. Pädeva asutuse järgitav menetlus
1.
Pädev asutus teatab asjaomasele isikule põhimääruse artik
lis 34 sisalduvast sättest seoses hüvitiste kattumise vältimisega.
Selliste eeskirjade kohaldamine tagab, et isikul, kes ei ela pädevas
liikmesriigis, on õigus vähemalt sama suurele hüvitisesummale
või samaväärsele hüvitisele kui see, millele tal oleks õigus juhul,
kui ta elaks selles liikmesriigis.

3.
Kui lõigetes 1 ja 2 osutatud isikud ja nende pereliikmed ela
vad liikmesriigis, kus mitterahaliste hüvitiste saamine ei sõltu
kindlustustingimustest ega töötamisest või füüsilisest isikuste et
tevõtjana tegutsemisest, peavad nad kandma neile elukohariigis
antud mitterahaliste hüvitiste kogukulud.

II PEATÜKK

Hüvitised tööõnnetuse või kutsehaiguse korral

Artikkel 33
Õigus mitterahalistele ja rahalistele hüvitistele elamise või
viibimise korral muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik
1.
Põhimääruse artikli 36 kohaldamisel on rakendusmääruse
artiklites 24–27 sätestatud menetlused kohaldatavad mutatis
mutandis.
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2.
Tööõnnetuse või kutsehaigusega seoses mitterahaliste hüvi
tiste maksmisel vastavalt elukoha või viibimiskoha liikmesriigi
õigusaktidele teavitab kõnealuse liikmesriigi asutus viivitamatult
pädevat asutust.

Artikkel 34
Muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik juhtunud
tööõnnetuste või saadud kutsehaiguste korral
kohaldatav kord

1.
Kui tööõnnetus juhtub või kutsehaigus diagnoositakse esi
mest korda muu liikmesriigi territooriumil kui pädev riik, koos
tatakse teadaanne või raport tööõnnetuse või kutsehaiguse kohta
(kui teadaanne või raport on siseriiklikes õigusaktides ette näh
tud) pädeva riigi õigusaktide kohaselt, ilma et see piiraks vajaduse
korral muude õigusnormide kohaldamist, mis on jõus selles liik
mesriigis, kus tööõnnetus juhtus või kus kutsehaigus esimest kor
da diagnoositi, ja mida sel juhul jätkuvalt kohaldatakse. Raport või
teadaanne saadetakse pädevale asutusele.

2.
Selle liikmesriigi asutus, kus tööõnnetus juhtus või kus kut
sehaigus esimest korda diagnoositi, edastab pädevale asutusele kõ
nealuse liikmesriigi territooriumil koostatud arstitõendid.
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Artikkel 35
Vaidlus õnnetuse või haiguse kutsealase tekke üle
1. Kui pädev asutus vaidlustab põhimääruse artikli 36 lõikes 2
osutatud juhtudel tööõnnetusi või kutsehaigusi käsitlevate õigus
aktide kohaldamise, teatab ta viivitamata sellest mitterahalist hü
vitist andnud elu- või viibimiskohajärgsele asutusele; sellist
hüvitist käsitatakse sel juhul ravikindlustuse alusel antud
hüvitisena.
2. Kui selles küsimuses on jõutud lõplikule otsusele, teatab pä
dev asutus viivitamata sellest mitterahalist hüvitist andnud elu- või
viibimiskohajärgsele asutusele.
Kui tehakse kindaks, et tegemist ei ole tööõnnetuse ega kutsehai
gusega, jätkatakse mitterahalise hüvitise andmist haigushüvitise
na, kui asjaomasel isikul on õigus seda saada.
Kui tehakse kindlaks, et tegemist on tööõnnetuse või kutsehaigu
sega, käsitatakse kõnealusele isikule antud mitterahalist haigushü
vitist alates õnnetuse juhtumisest või haiguse esmakordsest
meditsiinilisest diagnoosist tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisena.
3. Rakendusmääruse artikli 6 lõike 5 teist lõiku kohaldatakse
mutatis mutandis.

Artikkel 36
Mitmes liikmesriigis kutsehaiguse ohus viibimise korral
kohaldatav kord
Kui muu liikmesriigi territooriumil kui pädev liikmesriik
3.
tööle minnes või töölt tulles juhtunud õnnetuse puhul on alust
korraldada uurimine esimese liikmesriigi territooriumil, et mää
rata kindlaks õigus saada asjakohast hüvitist, võib pädev asutus
määrata selleks ametisse isiku, teatades sellest kõnealuse liikmes
riigi võimuorganitele. Asutused teevad omavahel koostööd ees
märgiga hinnata asjakohast teavet ning tutvuda aruannete ja
muude õnnetusega seotud dokumentidega.

4.
Ravi lõpul edastatakse pädeva asutuse taotluse korral koos
arstitõenditega üksikasjalik aruanne, mis käsitleb õnnetuse või
haiguse püsivaid tagajärgi, eelkõige vigastatud isiku hetkeseisun
dit ning vigastustest paranemist või seisundi stabiliseerumist. As
jakohased tasud maksab vastavalt olukorrale kas elu- või
viibimiskohajärgne asutus selle asutuse kohaldatava määra järgi,
kuid nõuab pädevalt asutuselt kulud sisse.

5.
Elu- või viibimiskohajärgse asutuse taotluse korral edastab
pädev asutus vajaduse korral sellele asutusele otsuse, milles on fik
seeritud vigastustest paranemise või tervisliku seisundi stabilisee
rumise kuupäev, ning vajaduse korral otsuse pensioni määramise
kohta.

1.
Põhimääruse artiklis 38 osutatud juhtudel edastatakse tea
daanne või raport kutsehaiguse kohta kutsehaiguste suhtes päde
vale asutusele liikmesriigis, kelle õigusaktide alusel kõnealune isik
viimati tegeles kõnealust haigust tõenäoliselt põhjustanud töö või
tegevusega.
Kui asutus, kellele teadaanne või raport saadeti, teeb kindlaks, et
seda kutsehaigust põhjustada võiv töö või tegevus on viimati toi
munud muu liikmesriigi õigusaktide alusel, edastab ta kõnealuse
teadaande või raporti koos lisatud dokumentidega selle liikmes
riigi vastavale asutusele.
2. Kui selle liikmesriigi asutus, kelle õigusaktide alusel tegeles
kõnealune isik viimati seda kutsehaigust põhjustada võiva töö või
tegevusega, teeb kindlaks, et selline isik või tema ülalpidamisel ol
nud isikud ei vasta selle liikmesriigi õigusaktides sätestatud tingi
mustele, muu hulgas seetõttu, et kõnealune isik ei ole kõnealuses
liikmesriigis kunagi tegelenud kutsehaigust põhjustanud töö või
tegevusega, või kui kõnealune liikmesriik ei tunnista, et haigus on
tekkinud kutsealastel põhjustel, edastab kõnealune asutus tea
daande või raporti koos lisatud dokumentidega, sealhulgas esime
sena nimetatud asutuse korraldatud arstlike läbivaatuste
aruannetega, viivitamata selle liikmesriigi asutusele, kelle õigusak
tide alusel oli asjaomane isik varem seotud seda haigust põhjus
tada võiva töö või tegevusega.
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3.
Vajaduse korral suunab asutus juhtumi lõikes 2 sätestatud
korra kohaselt tagasi selle liikmesriigi vastavale asutusele, kelle
õigusaktide alusel tegeles kõnealune isik esimest korda kõnealust
kutsehaigust põhjustada võiva töö või tegevusega.

a)

teise liikmesriigi pädeva asutuse nõudel esitab andmed vara
sema või hilisema töövõimetuse astme kohta ning võimalus
te piires teavet, mis võimaldab kindlaks määrata, kas
töövõimetus on käsitatav tööõnnetuse tagajärjena nende
õigusaktide kohaselt, mida kohaldab teise liikmesriigi asutus;

Artikkel 37

b)

võtab vastavalt tema kohaldatavatele õigusaktidele hüvitiste
saamise õiguse andmisel ja hüvitise summa kindlaksmäära
misel arvesse nende varasemate või hilisemate juhtumite
põhjustatud töövõimetuse astet.

Asutustevaheline teabevahetus ja ettemaksed taotluse
tagasilükkamise otsuse edasikaebamise korral

1.
Kui kaevatakse edasi taotluse tagasilükkamise otsus, mille
on teinud selle liikmesriigi asutus, kelle õigusaktide alusel tegeles
kõnealune isik haigust põhjustada võiva töö või tegevusega, tea
tab kõnealune asutus sellest asutusele, kellele edastati teadaanne
või raport, vastavalt rakendusmääruse artikli 36 lõikes 2 sätesta
tud korrale, ning teatab seejärel viimasele otsuse lõplikust
vastuvõtmisest.

2.
Kui õigus saada hüvitist on omandatud õigusaktide alusel,
mida kohaldab asutus, kellele teadaanne või raport edastati, teeb
see asutus ettemaksed kuni summani, mis määratakse vajaduse
korral kindlaks pärast konsulteerimist asutusega, kelle otsuse vas
tu edasikaebus on esitatud, vältides seeläbi üleliigsete summade
maksmist. Viimasena nimetatud asutus maksab tehtud ettemak
sete summa tagasi, kui sellise edasikaebuse tulemusel nõutakse te
malt nende hüvitiste maksmist. Seejärel arvatakse see summa
maha kõnealusele isikule makstava hüvitise kogusummast vasta
valt rakendusmääruse artiklites 72 ja 73 sätestatud menetlusele.

3.
Rakendusmääruse artikli 6 lõike 5 teist lõiku kohaldatakse
mutatis mutandis.

Artikkel 38
Kutsehaiguse süvenemine

Põhimääruse artiklis 39 osutatud juhtudel esitab taotleja liikmes
riigi asutusele, kellelt ta nõuab hüvitise saamise õigust, kogu tea
be kõnealuse kutsehaiguse tõttu varem määratud hüvitiste kohta.
Kõnealune asutus võib pöörduda kõigi varasemate pädevate asu
tuste poole, et saada teavet, mida ta peab vajalikuks.

Artikkel 39
Töövõimetusastme hindamine varasema või hilisema
tööõnnetuse või kutsehaiguse korral

Kui varasema või hilisema töövõimetuse põhjustas õnnetus, mis
juhtus ajal, kui asjaomase isiku suhtes kehtisid sellise riigi õigus
aktid, kes ei tee vahet töövõimetuse põhjuste vahel, teeb pädev
asutus või kõnealuse liikmesriigi pädeva ametiasutuse määratud
üksus järgmist:

Artikkel 40
Pensionitaotluste või täiendavate toetuste taotluste
esitamine ja läbivaatamine
Selleks et saada liikmesriigi õigusaktide alusel pensioni või täien
davat toetust, esitab asjaomane isik või esitavad tema ülalpidami
sel olnud isikud, kes elavad muu liikmesriigi territooriumil,
vajaduse korral taotluse kas pädevale asutusele või elukohajärgse
le asutusele, kes edastab sellise taotluse pädevale asutusele.
Taotlus sisaldab pädeva asutuse kohaldatavates õigusaktides nõu
tavat teavet.

Artikkel 41
Rakendamise erisätted
1.
2. lisas osutatud liikmesriikide puhul kohaldatakse põhi
määruse III jaotise 2. peatüki sätteid mitterahaliste hüvitiste koh
ta isikute suhtes, kellel on õigus mitterahalistele hüvitistele üksnes
riigiteenistujate eriskeemi alusel, ja üksnes nimetatud peatükis sä
testatud ulatuses.
2. Rakendusmääruse artikli 32 lõike 2 teist lõiku ja artikli 32
lõiget 3 kohaldatakse mutatis mutandis.

III PEATÜKK

Matusetoetused

Artikkel 42
Matusetoetuse taotlemine
Põhimääruse artiklite 42 ja 43 kohaldamisel saadetakse matuse
toetuse taotlus pädevale asutusele või taotleja elukohajärgsele asu
tusele, kes edastab selle pädevale asutusele.
Taotlus sisaldab pädeva asutuse kohaldatavates õigusaktides nõu
tavat teavet.
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IV PEATÜKK

Invaliidsushüvitised, vanaduspension ja toitjakaotuspension

3. Lõiget 2 ei kohaldata, kui asjaomase isiku suhtes kohalda
takse või hakatakse kohaldama mis tahes muu liikmesriigi õigus
akte isiku töö või ettevõtluse tõttu.

Artikkel 43

Artikkel 45

Hüvitiste arvutamise lisasätted
1.
Hüvitise teoreetilise ja tegeliku summa arvutamiseks vasta
valt põhimääruse artikli 52 lõike 1 punktile b kohaldatakse raken
dusmääruse artikli 12 lõigetes 3, 4, 5 ja 6 sätestatud eeskirju.
Kui vabatahtliku kindlustuse või kohustusliku kindlustuse
2.
vabatahtliku jätkamise perioode ei ole rakendusmääruse artikli 12
lõike 3 alusel arvesse võetud, arvutab selle liikmesriigi asutus, kel
le õigusaktide kohaselt need perioodid täitusid, neile perioodidele
vastava summa vastavalt õigusaktidele, mida ta kohaldab. Hüviti
se tegelikku summat, mis arvutatakse põhimääruse artikli 52 lõi
ke 1 punkti b kohaselt, suurendatakse summa võrra, mis vastab
vabatahtliku kindlustuse või kohustusliku kindlustuse vabatahtli
ku jätkamise perioodidele.
3. Iga liikmesriigi asutus arvutab oma kohaldatavate õigusak
tide kohaselt makstava summa, mis vastab vabatahtliku kindlus
tuse või kohustusliku kindlustuse vabatahtliku jätkamise
perioodidele ning mille suhtes kooskõlas alusmääruse artikli 53
lõike 3 punktiga c ei kohaldata muude riikide eeskirju maksmise
lõpetamise, vähendamise või peatamise kohta.
Kui pädeva asutuse kohaldatavad õigusaktid ei võimalda tal seda
summat otseselt kindlaks määrata, kuna õigusaktid omistavad
kindlustusperioodidele erinevaid väärtuseid, võib kehtestada ting
liku summa. Selle tingliku summa määramise üksikasjaliku korra
sätestab halduskomisjon.

Artikkel 44
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Hüvitiste taotlemine

A. Põhimääruse artikli 44 lõike 2 kohaste A-tüüpi õigusaktide kohas
te hüvitiste taotluste esitamine

1. Põhimääruse artikli 44 lõike 2 kohaste A-tüüpi õigusaktide
kohaste hüvitiste saamiseks esitab taotleja taotluse selle liikmes
riigi asutusele, kelle õigusakte kohaldati ajal, kui tekkis töövõime
tus, millele järgnes invaliidsus või invaliidsuse süvenemine, või
elukohajärgsele asutusele, kes edastab taotluse esimesena nimeta
tud asutusele.

2.
Kui oli määratud rahaline haigushüvitis, loetakse vajaduse
korral sellise rahalise hüvitise lakkamise kuupäev pensionitaotlu
se esitamise kuupäevaks.

3.
Põhimääruse artikli 47 lõikes 1 osutatud juhul teatab asu
tus, kes on asjaomase isiku viimasena kindlustanud, hüvitise
maksmise eest algselt vastutavale asutusele oma kohaldatavate
õigusaktide alusel ette nähtud hüvitise summa ja maksmise algus
kuupäeva. Alates sellest kuupäevast lõpetatakse enne invaliidsuse
süvenemist maksta tulnud hüvitise maksmine või vähendatakse
seda summani, mis ei ületa põhimääruse artikli 47 lõikes 2 osu
tatud lisahüvitist.

B.

Muude hüvitisetaotluste esitamine

Lapse kasvatamise aja arvessevõtmine
1. Käesolevas artiklis tähendab „lapse kasvatamise aeg” perioo
di, mis võetakse arvesse pensioni määramisel liikmesriigi pensio
niseaduse alusel või mis annab lisapensioni sõnaselgelt
väljendatud põhjusel, et isik on kasvatanud last, sõltumata nende
perioodide arvutamiseks kasutatavast meetodist ja sellest, kas
need omandatakse lapse kasvatamise ajal või kinnitatakse need
tagasiulatuvalt.
Kui põhimääruse II jaotise kohaselt pädeva liikmesriigi
2.
õigusaktides ei võeta arvesse lapse kasvatamise perioodi, on selle
liikmesriigi asutus, kelle õigusaktid olid vastavalt põhimääruse II
jaotisele kohaldatavad asjaomase isiku suhtes sel põhjusel, et isik
töötas või tegeles ettevõtlusega kuupäevani, mil nende õigusakti
de alusel algas lapse kasvatamise periood, mida asjaomase lapse
puhul arvesse võetakse, jätkuvalt kohustatud arvestama seda pe
rioodi lapse kasvatamise perioodina tema kohaldatavate õigusak
tide kohaselt, nagu oleks selline lapse kasvatamine toimunud tema
territooriumil.

4. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel esitab taotleja taot
luse oma elukohajärgsele asutusele või selle liikmesriigi asutusele,
kelle õigusakte viimasena tema suhtes kohaldati. Kui asjaomase
isiku suhtes ei ole kunagi olnud kohaldatavad elukohajärgse asu
tuse kohaldatavad õigusaktid, edastab see asutus taotluse selle liik
mesriigi asutusele, kelle õigusaktid olid viimati kohaldatavad.

5. Taotluse esitamise kuupäev kehtib kõigi asjaomaste asutus
te puhul.

6. Kui taotleja ei teata asjaolust, et ta on töötanud või elanud
teises liikmesriigis, ehkki tal on palutud seda teha, loetakse eran
dina lõikest 5 kõnealuseid õigusakte kohaldavale asutusele taot
luse esitamise kuupäevaks kuupäev, mil taotleja algset taotlust
täiendab või esitab uue taotluse puuduvate töötamis- ja/või ela
misperioodide kohta liikmesriigis, kui nimetatud õigusaktid sisal
davad soodsamaid sätteid.
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Artikkel 46
Tõendid ja teave, mille taotleja lisab taotlusele
1. Taotleja esitab taotluse vastavalt rakendusmääruse artikli 45
lõikes 1 või 4 osutatud asutuse kohaldatavate õigusaktide sätetele
ja lisab sellele nimetatud õigusaktide kohaselt nõutavad doku
mentaalsed tõendid. Eelkõige esitab taotleja kogu asjasse puutuva
olemasoleva teabe ja dokumentaalsed tõendid kindlustus- (asutu
sed, identifitseerimisnumbrid), töötamis- (tööandjad) või
ettevõtlus- (tegevuse iseloom ja koht) ning elamisperioodide
(aadress) kohta, mis võivad olla täitunud muude õigusaktide alu
sel, ning samuti nende perioodide pikkuse.
2. Kui taotleja taotleb põhimääruse artikli 50 lõike 1 alusel ühe
või mitme liikmesriigi õigusaktide alusel vanadushüvitise edasi
lükkamist, märgib ta seda oma taotluses ning täpsustab, milliste
õigusaktide kohaselt edasilükkamist taotletakse. Võimaldamaks
taotlejal seda õigust kasutada, annavad asjaomased asutused taot
leja nõudmise korral talle neile kättesaadava teabe, et taotleja
saaks hinnata selliste samaaegsete või üksteisele järgnevate hüvi
tiste mõjusid, mida ta võib taotleda.
3.
Kui taotleja peaks teatava liikmesriigi õigusaktide kohaselt
makstava hüvitise taotluse tagasi võtma, ei loeta seda tagasivõt
mist hüvitisetaotluste samaaegseks tagasivõtmiseks teiste liikmes
riikide õigusaktide kohaselt.

Artikkel 47
Taotluste läbivaatamine asjaomastes asutustes
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3.
Artikleid 48–52 ei kohaldata põhimääruse artiklis 44 osu
tatud taotluste läbivaatamise suhtes.

C. Muude hüvitisetaotluste läbivaatamine

4.
Muudel kui lõikes 2 nimetatud juhtudel saadab kontaktasu
tus viivitamata hüvitisetaotlused ja kõik talle kättesaadavad doku
mendid ning vajaduse korral kõik taotleja esitatud asjaomased
dokumendid kõigile kõnealustele asutustele, et nad kõik saaksid
samal ajal alustada taotluse läbivaatamist. Kontaktasutus teatab
teistele asutustele kindlustus- või elamisperioodid, mille suhtes
kohaldatakse tema õigusakte. Ta osutab samuti, millised doku
mendid esitatakse hiljem, ja täiendab taotlust võimalikult kiiresti.

5.
Iga kõnealune asutus teatab kontaktasutusele ja muudele
kõnealustele asutustele võimalikult kiiresti kindlustus- või elamis
perioodid, mille suhtes kohaldatakse tema õigusakte.

6.
Iga kõnealune asutus arvutab hüvitiste summa põhimääru
se artikli 52 kohaselt ja teatab kontaktasutusele ja teistele asja
omastele asutustele oma otsuse, maksmisele kuuluvate hüvitiste
summa ja mis tahes muu põhimääruse artiklite 53–55 kohalda
miseks vajaliku teabe.

Kui asutus teeb käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 nimetatud
7.
teabe alusel kindlaks, et kohaldatakse põhimääruse artikli 46 lõi
get 2 või artikli 57 lõiget 2 või 3, teatab ta sellest kontaktasutu
sele ja teistele asjaomastele asutustele.

A. Kontaktasutus
1.
Asutusi, kellele esitatakse või edastatakse hüvitisetaotlus
vastavalt rakendusmääruse artikli 45 lõikele 1 või 4, nimetatakse
edaspidi „kontaktasutusteks”. Elukohajärgset asutust ei nimetata
kontaktasutuseks, kui isiku suhtes ei ole kunagi kohaldatud selle
asutuse kohaldatavaid õigusakte.
Lisaks hüvitisetaotluste läbivaatamisele tema kohaldatavate õigus
aktide kohaselt korraldab see asutus kontaktasutuse ülesannete
täitmisel andmevahetust, otsustest teatamist ja toiminguid, mis on
vajalikud taotluse läbivaatamiseks asjaomastes asutustes, ning esi
tab taotlejale taotluse korral kogu asjaomase teabe läbivaatamisel
esinevate ühendusega seotud aspektide kohta ja hoiab teda kursis
läbivaatamise käiguga.

B.

Põhimääruse artikli 44 kohaste A-tüüpi õigusaktide kohaste hüvi
tiste taotluste läbivaatamine

2. Põhimääruse artikli 44 lõikes 3 osutatud juhul edastab kon
taktasutus kõik asjaomase isikuga seotud dokumendid asutusele,
kes on isiku eelmisena kindlustanud; see asutus vaatab toimiku
omakorda läbi.

Artikkel 48
Otsuste teatamine taotlejale

1.
Iga asutus teatab taotlejale oma kohaldatavatele õigusakti
dele vastavalt tehtud otsuse. Igas otsuses täpsustatakse selle puhul
võimaldatavad õiguskaitsevahendid ja edasikaebamise tähtajad.
Kui kontaktasutust on teavitatud kõigist iga asutuse tehtud otsus
test, saadab ta taotlejale ja teistele asjaomastele asutustele kokku
võtte nendest otsustest. Halduskomisjon koostab kokkuvõtte
näidise. Kokkuvõte saadetakse taotlejale asutuse ametlikus keeles
või taotleja taotluse korral tema valitud keeles, mida tunnustatak
se ühenduse institutsioonide ametliku keelena kooskõlas asuta
mislepingu artikliga 290.

2. Kui taotleja pärast kokkuvõtte saamist leiab, et kahe või ena
ma asutuse tehtud otsuste vastastikune mõju võib olla kahjusta
nud tema õigusi, on taotlejal õigus nõuda, et asjaomased asutused
vaataksid otsused vastavates siseriiklikes õigusaktides sätestatud
tähtaegade jooksul läbi. Tähtaja alguseks on kokkuvõtte saamise
kuupäev. Taotlejat teavitatakse läbivaatamise tulemusest
kirjalikult.
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Artikkel 49
Invaliidsusastme määramine

1.
Põhimääruse artikli 46 lõike 3 kohaldamisel on taotleja in
valiidsusastet käsitleva otsuse tegemise õigus ainult kontaktasutu
sel, kui selle asutuse kohaldatavad õigusaktid on loetletud
põhimääruse VII lisas, või vastasel korral asutusel, kelle kohalda
tavad õigusaktid on loetletud kõnealuses lisas ja kelle õigusakte
kohaldati taotleja suhtes viimati. Läbivaatav asutus teeb selle ot
suse niipea, kui tal on võimalik kindlaks teha, kas on täidetud sel
le asutuse kohaldatavates õigusaktides ette nähtud tingimused
kõnealuse õiguse omandamiseks, võttes vajaduse korral arvesse
põhimääruse artikleid 6 ja 51. See asutus teatab kõnealusest ot
susest viivitamata teistele asjaomastele asutustele.

Kui läbivaatava asutuse kohaldatavates õigusaktides selle õiguse
omandamiseks ette nähtud muud tingimused kui invaliidsusast
mega seotud tingimused ei ole põhimääruse artikleid 6 ja 51 ar
vestades täidetud, teatab kontaktasutus sellest viivitamata
invaliidsuse suhtes pädevale asutusele teises liikmesriigis, kelle õi
gusakte kohaldati taotleja suhtes viimati. Kui viimati nimetatud
asutuse kohaldatavates õigusaktides ette nähtud tingimused selle
õiguse saamiseks on täidetud, on see asutus volitatud tegema ot
suse taotleja invaliidsusastme kohta. See asutus teatab kõnealu
sest otsusest viivitamata teistele asjaomastele asutustele.

Vajaduse korral võidakse õiguse omandamise kindlaksmääramise
küsimus suunata samadel tingimustel tagasi invaliidsuse suhtes
pädevale asutusele liikmesriigis, kelle õigusakte kohaldati taotleja
suhtes esmalt.
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3. Iga asutus, kes on lõike 1 või 2 alusel kohustatud maksma
ajutisi hüvitisi või hüvitise ettemakseid, teatab sellest viivitamata
taotlejale, juhtides sõnaselgelt tema tähelepanu võetud meetme
ajutisele laadile ja kohaldatavate õigusaktide kohasele mis tahes
edasikaebamisõigusele.

Artikkel 51
Hüvitiste ümberarvutamine

1. Hüvitiste ümberarvutamisel vastavalt põhimääruse artik
li 48 lõigetele 3 ja 4, artikli 50 lõikele 4 ja artikli 59 lõikele 1 ko
haldatakse rakendusmääruse artiklit 50 mutatis mutandis.

2. Hüvitise ümberarvutamise, maksmise lõpetamise või peata
mise korral teatab sellise otsuse teinud asutus sellest viivitamata
asjaomasele isikule ja teavitab sellest kõiki asutusi, kelle suhtes kõ
nealusel isikul on õigusi.

Artikkel 52
Meetmed pensioni arvutamise protsessi kiirendamiseks

1.
Taotluste läbivaatamise ja hüvitiste väljamaksmise hõlbus
tamiseks ja kiirendamiseks teevad asutused, kelle kohaldatavaid
õigusakte kohaldatakse isiku suhtes, järgmist:

2.
Juhul, kui põhimääruse artikli 46 lõige 3 ei ole invaliidsus
astme kindlaksmääramiseks kohaldatav, on igal asutusel vastavalt
oma kohaldatavatele õigusaktidele õigus lasta taotleja enda vali
tud arstil või muul spetsialistil läbi vaadata. Siiski võtab liikmes
riigi asutus arvesse kõigi teiste liikmesriikide asutuste kogutud
dokumente ja meditsiinilisi arvamusi ning halduslikku laadi tea
vet, nagu oleksid need olnud koostatud tema enda liikmesriigis.

a)

vahetavad teiste liikmesriikide asutustega või teevad neile kät
tesaadavaks nende isikute identifitseerimise üksikasjad, kelle
puhul on vahetunud riik, kelle siseriiklikke õigusakte selle isi
ku suhtes kohaldatakse, ning teevad koos kindlaks, et need
identifitseerimise üksikasjad on olemas ja vastavad kriteeriu
mitele, või vastasel korral annavad nendele isikutele võima
luse otseseks juurdepääsuks nende identifitseerimise
üksikasjadele;

Artikkel 50

b)

piisavalt enne pensioniõiguste saamise miinimumiga või
enne siseriiklikus õiguses kindlaks määratud iga vahetavad
asjaomase isikuga ja teiste liikmesriikide asutustega või tee
vad neile kättesaadavaks teabe (täitunud perioodid või muud
olulised üksikasjad) nende isikute pensioniõiguste kohta, kel
le puhul on vahetunud riik, kelle siseriiklikke õigusakte selle
isiku suhtes kohaldatakse, või vastasel korral teavitavad neid
isikuid õigusest saada hüvitist tulevikus või annavad neile
võimaluse ise tutvuda neile tulevikus tekkivate hüvitiste saa
mise õigustega.

Ajutised maksed ja hüvitise ettemaksmine

1.
Olenemata rakendusmääruse artiklist 7 maksab iga asutus,
kes teeb hüvitisetaotluse läbivaatamise käigus kindlaks, et taotle
jal on õigus saada põhimääruse artikli 52 lõike 1 punktile a vas
tavat sõltumatut hüvitist selle asutuse kohaldatavate õigusaktide
alusel, viivitamata selle hüvitise välja. Seda makset käsitatakse aju
tisena, kui eraldatud summa võib muutuda sõltuvalt taotluse lä
bivaatuse tulemusest.

2.
Kui olemasoleva teabe põhjal on ilmne, et taotlejal on õigus
hüvitise väljamaksmisele asutuse poolt põhimääruse artikli 52 lõi
ke 1 punkti b alusel, teeb nimetatud asutus ettemakse, mille sum
ma on võimalikult lähedane põhimääruse artikli 52 lõike 1 punkti
b alusel tõenäoliselt makstavale summale.

2. Lõike 1 kohaldamiseks määrab halduskomisjon kindlaks va
hetatava või teatavaks tehtava teabe üksikasjad ja kehtestab sobi
vad menetlused ja mehhanismid, võttes arvesse iseärasusi,
halduslikku ja tehnilist korraldust ja riiklike pensioniskeemide ka
sutada olevaid tehnoloogilisi vahendeid. Halduskomisjon tagab
nende pensioniskeemide rakendamise, korraldades võetud meet
mete ja nende kohaldamisega seoses järelmeetmete kohaldamise.
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Artikkel 55

3.
Lõike 1 kohaldamiseks tuleks käesolevas artiklis osutatud
teave edastada esimeses liikmesriigis, kus isikule eraldati sotsiaal
kindlustussüsteemi haldamiseks isiklik identifitseerimisnumber
(PIN), asuvale asutusele.

Artikkel 53
Koordineerimismeetmed liikmesriigis

1.
Kui siseriiklikud õigusaktid sisaldavad eeskirju vastutava
asutuse või kohaldatava skeemi kindlaksmääramise kohta või
kindlustusperioodi määramise kohta konkreetse skeemi korral,
kohaldatakse neid eeskirju, võttes arvesse ainult asjaomase liik
mesriigi õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioode, ilma et
see piiraks põhimääruse artikli 51 kohaldamist.
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Tingimused ja piirangud seoses õigusega saada
töötushüvitist teise liikmesriiki suundumise korral

1. Selleks et saada hüvitist põhimääruse artikli 64 alusel, tea
vitab teise liikmesriiki suunduv töötu pädevat asutust enne oma
ärasõitu sellest ja taotleb temalt dokumenti, mis tõendab, et kõ
nealusel isikul on jätkuvalt õigus saada hüvitist põhimääruse
artikli 64 lõike 1 punkti b alusel.

Pädev asutus teavitab asjaomast isikut tema kohustustest ja väl
jastab talle nimetatud dokumendi, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

kuupäev, millest alates töötu lakkas olemast kättesaadav pä
deva riigi tööhõivetalitustele;

Kui siseriiklikud õigusaktid sisaldavad riigiteenistujate eri
2.
skeemi ja töötajate üldise kindlustusskeemi vahelisi koordineeri
misnorme, ei mõjuta põhimääruse ja rakendusmääruse sätted
neid norme.

b)

põhimääruse artikli 64 lõike 1 punkti b kohane tähtaeg, mil
le jooksul töötu peab end sihtkoha liikmesriigis tööotsijana
registreerima;
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c)

maksimaalne ajavahemik, mille jooksul võidakse põhimääru
se artikli 64 lõike 1 punkti c kohaselt säilitada hüvitise saa
mise õigus;

d)

asjaolud, mis võivad muuta hüvitise saamise õigust.

Töötushüvitised

Artikkel 54
Perioodide liitmine ja hüvitiste arvutamine

1. Rakendusmääruse artikli 12 lõiget 1 kohaldatakse põhimää
ruse artikli 61 suhtes mutatis mutandis. Ilma et see piiraks asja
omaste asutuste aluskohustusi, võib asjaomane isik esitada
pädevale asutusele selle liikmesriigi asutuse, kelle õigusakte tema
suhtes tema viimasel töötamisel või füüsilisest isikust ettevõtjana
tegutsemisel kohaldati, väljastatud dokumendi, mis määratleb ni
metatud liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud perioodid.

2.
Põhimääruse artikli 62 lõike 3 kohaldamisel edastab selle
liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusakte asjaomase isiku suhtes
tema viimasel töötamisel või füüsilisest isikust ettevõtjana tegut
semisel kohaldati, elukohajärgsele asutusele viimase taotluse kor
ral viivitamatult kogu töötushüvitise arvutamiseks vajaliku teabe,
mida tal on võimalik oma elukoha liikmesriigis saada, eelkõige
saadud palga või kutsetegevusest saadud sissetuleku summa.

3.
Põhimääruse artikli 62 kohaldamisel ja olenemata kõnealu
se määruse artiklist 63, võtab pädev asutus, kui tema liikmesriigi
õigusaktides sätestatakse, et hüvitise arvutamine sõltub pereliik
mete arvust, arvesse ka asjaomase isiku pereliikmeid, kes elavad
mõnes teises liikmesriigis, nagu elaksid nad pädevas liikmesriigis.
Käesolevat sätet ei kohaldata juhul, kui pereliikmete elukohariigis
on mõnel teisel isikul õigus töötushüvitisele, mille arvutamisel on
neid pereliikmeid arvesse võetud.

2. Töötu registreerib end tööotsijana sihtkoha liikmesriigi töö
hõivetalituses põhimääruse artikli 64 lõike 1 punkti b kohaselt ja
esitab selle liikmesriigi asutusele lõikes 1 osutatud dokumendi.
Kui töötu on lõike 1 kohaselt teavitanud pädevat asutust, kuid ei
esita nimetatud dokumenti, pöördub töötu sihtkoha liikmesriigi
asutus vajaliku teabe saamiseks pädeva asutuse poole.

3.
Selle liikmesriigi tööhõivetalitused, kuhu töötu on läinud
tööd otsima, teavitavad töötut tema kohustustest.

4. Töötu sihtkoha liikmesriigi asutus saadab pädevale asutuse
le viivitamata dokumendi, milles on märgitud töötu tööhõiveta
lituses registreerimise kuupäev ja tema uus aadress.

Kui ajavahemikul, mille kestel töötul on õigus hüvitise säilitami
sele, ilmneb mis tahes asjaolu, mis võib mõjutada hüvitise saami
se õigust, saadab töötu sihtkoha liikmesriigi asutus viivitamata
pädevale asutusele ja asjaomasele isikule asjakohast teavet sisal
dava dokumendi.

Pädeva asutuse taotluse korral edastab töötu sihtkoha liikmesriigi
asutus igal kuul asjakohast teavet töötu olukorra jälgimise kohta
ning eelkõige selle kohta, kas isik on endiselt registreeritud töö
hõivetalituses ja kas ta järgib korraldatud kontrollimenetlusi.
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5.
Töötu sihtkoha liikmesriigi asutus kontrollib või korraldab
kontrollimise nii, nagu ta teeks seda töötu suhtes, kellel on õigus
saada hüvitist nende õigusaktide alusel, mida kohaldab see asu
tus. Kõnealune asutus teatab vajaduse korral pädevale asutusele
mis tahes lõike 1 punktis d osutatud asjaolu ilmnemisest.

6.
Kahe või enama liikmesriigi pädevad võimuorganid või pä
devad asutused võivad omavahel kokku leppida konkreetsed me
netlused ja tähtajad seoses töötu olukorra jälgimisega ning muud
meetmed põhimääruse artikli 64 kohaselt ühte nimetatud liikmes
riikidest suunduvate töötute tööotsingute hõlbustamiseks.
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2.
Riigiteenistujate töötaoleku eriskeemiga hõlmatud isikute
suhtes ei kohaldata rakendusmääruse artiklit 56. Riigiteenistujate
töötaoleku eriskeemiga hõlmatud tööta isik, kes on osaliselt või
täielikult ilma tööta ja kes viimase tööloleku ajal ei elanud pädeva
riigi, vaid mõne muu liikmesriigi territooriumil, saab hüvitisi rii
giteenistujate töötaoleku eriskeemi alusel pädeva liikmesriigi
õigusaktide kohaselt nagu siis, kui ta elaks selle liikmesriigi terri
tooriumil. Nimetatud hüvitisi maksab pädev asutus oma kulul.
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Perehüvitised

Artikkel 56
Töötud, kes elasid muus liikmesriigis kui pädev liikmesriik

1.
Kui töötu otsustab vastavalt põhimääruse artikli 65 lõike
le 2 teha ennast kättesaadavaks ka selle liikmesriigi tööhõivetali
tustele, kus ta viimati töötas või tegutses füüsilisest isikust
ettevõtjana, registreerides end seal tööotsijana, teavitab ta oma
elukohajärgset asutust ja tööhõivetalitust.

Elukohajärgne tööhõivetalitus saadab selle liikmesriigi tööhõive
talituse taotlusel, kus asjaomane isik viimati töötas või füüsilisest
isikust ettevõtjana tegutses, talle asjakohase teabe töötu registree
rimise ja tööotsimise kohta.

Artikkel 58
Prioriteetsuse määramise eeskirjad kattumise puhul

Kui põhimääruse artikli 68 lõike 1 punkti b alapunktide i ja ii ko
haldamisel ei võimalda laste elukoht prioriteetsusjärjekorda kind
laks määrata, arvutab iga asjaomane liikmesriik hüvitiste summa,
võttes arvesse lapsed, kes ei ela tema territooriumil. Artikli 68 lõi
ke 1 punkti b alapunkti i kohaldamisel maksab selle liikmesriigi
pädev asutus, kelle õigusaktides on ette nähtud kõige kõrgema ta
semega hüvitised, välja terve selle summa ning teise liikmesriigi
pädev asutus maksab talle tagasi poole nimetatud summast oma
riigi õigusaktides ette nähtud summa piirides.

Artikkel 59
2.
Kui asjaomases liikmesriigis kohaldatavate õigusaktide ko
haselt nõutakse töötult teatavate kohustuste täitmist ja/või tööot
singuid, on prioriteetsed elukoha liikmesriigis nõutavad
kohustused ja/või tööotsingud.

Kui töötu ei järgi kõiki kohustusi ja/või tööotsinguid liikmesrii
gis, kus ta viimati töötas, ei mõjuta see elukoha liikmesriigis an
tavaid hüvitisi.

3.
Põhimääruse artikli 65 lõike 5 punkti b kohaldamisel tea
tab selle liikmesriigi asutus, kelle õigusakte töötaja suhtes viimati
kohaldati, elukohajärgsele asutusele viimase taotlusel, kas tööta
jal on õigus hüvitistele vastavalt põhimääruse artiklile 64.

Artikkel 57
Põhimääruse artiklite 61, 62, 64 ja 65 rakendussätted
seoses riigiteenistujate eriskeemiga hõlmatud isikutega

1.
Rakendusmääruse artikleid 55 ja 56 kohaldatakse mutatis
mutandis riigi teenistujate töötaoleku eriskeemiga hõlmatud isiku
te suhtes.

Kohaldatavate õigusaktide ja/või perehüvitiste määramise
pädevuse muutumise korral kohaldatavad eeskirjad

1. Kui kohaldatavad õigusaktid ja/või perehüvitiste määramise
pädevus muutuvad liikmesriikide vahel kalendrikuu kestel, sõltu
mata sellest, millised on nende liikmesriikide õigusaktides ette
nähtud perehüvitiste maksmise kuupäevad, jätkab asutus, kes
maksis perehüvitisi sama kuu alguses hüvitiste määramise aluseks
olnud õigusaktide kohaselt, selliste hüvitiste maksmist kuni jooks
va kuu lõpuni.

Kõnealune asutus teatab teise liikmesriigi või asjaomaste
2.
liikmesriikide asutusele kuupäeva, mil ta lõpetab kõnealuste pe
rehüvitiste maksmise. Hüvitiste maksmine teisest asjaomasest liik
mesriigist või teistest asjaomastest liikmesriikidest jõustub alates
nimetatud kuupäevast.

Artikkel 60
Põhimääruse artiklite 67 ja 68 kohaldamise kord

1. Perehüvitiste taotlus esitatakse pädevale asutusele. Põhimää
ruse artiklite 67 ja 68 kohaldamisel võetakse kogu perekonna olu
korda arvesse nii, nagu kõigi asjaomaste isikute suhtes
kohaldataks asjaomase liikmesriigi õigusakte, ning nii, nagu nad
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elaksid seal, seda eelkõige seoses isiku õigusega taotleda selliseid
hüvitisi. Kui hüvitiste taotlemise õigusega isik ei kasuta oma
õigust, võtab selle liikmesriigi pädev asutus, kelle õigusakte ko
haldatakse, arvesse perehüvitiste taotlust, mille on esitanud teine
vanem, vanemana käsitatav isik või lapse või laste hooldajana te
gutsev isik või asutus.
2.
Asutus, kellele esitatakse taotlus vastavalt lõikele 1, vaatab
taotluse läbi taotleja esitatud üksikasjaliku teabe alusel, võttes ar
vesse taotleja perekonna üldist tegelikku ja õiguslikku olukorda.
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Kui asutus, kellele taotlus edastati, ei esita kahe kuu jooksul alates
taotluse saamisest oma seisukohta, on kehtiv eespool nimetatud
esialgne otsus ja asutus maksab tema kohaldatavate õigusaktidega
ette nähtud hüvitisi ning teatab asutusele, kellele taotlus esitati,
makstud hüvitiste summa.
4.
Kui asjaomaste asutuste vahel tekib lahkarvamus selle üle,
kumma kohaldatavad õigusaktid on kohaldatavad prioriteetsusõi
guse alusel, kohaldatakse rakendusmääruse artikli 6 lõikeid 2–5.
Sel puhul on artikli 6 lõikes 2 osutatud elukohajärgseks asutuseks
lapse või laste elukohajärgne asutus.

Kui nimetatud asutus järeldab, et tema kohaldatavad õigusaktid
on põhimääruse artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt kohaldatavad
prioriteetsusõiguse alusel, maksab ta perehüvitisi vastavalt oma
kohaldatavatele õigusaktidele.

5.
Kui hüvitised ajutiselt välja maksnud asutus on maksnud
rohkem kui summa, mille ta lõplikult maksma peab, võib ta nõu
da esmaselt vastutavalt asutuselt üleliigselt makstud summa taga
simaksmist rakendusmääruse artiklis 73 sätestatud korra kohaselt.

Kui nimetatud asutusele tundub, et teise liikmesriigi õigusaktide
kohaselt võib olla olemas võimalus saada diferentseeritud lisahü
vitist kooskõlas põhimääruse artikli 68 lõikega 2, edastab kõne
alune asutus taotluse viivitamata teise liikmesriigi pädevale
asutusele ning teavitab asjaomast isikut; lisaks teavitab ta teise liik
mesriigi asutust otsusest, mille ta taotluse suhtes tegi, ning teatab
perehüvitisteks makstava summa.

Artikkel 61

3.
Kui asutus, kellele esitatakse taotlus, järeldab, et tema õigus
aktid on kohaldatavad, kuid mitte põhimääruse artikli 68 lõige
te 1 ja 2 kohase prioriteetsusõiguse alusel, teeb ta viivitamatult
esialgse otsuse kohaldatavate prioriteetsuse määramise eeskirjade
kohta ning edastab taotluse põhimääruse artikli 68 lõike 3 koha
selt teise liikmesriigi asutusele, teavitades sellest ka taotlejat. Kõ
nealune asutus esitab esialgse otsuse kohta oma seisukoha kahe
kuu jooksul.

Põhimääruse artikli 69 kohaldamise kord
Põhimääruse artikli 69 kohaldamisel koostab halduskomisjon loet
elu orbudele ette nähtud kõnealuse artikliga hõlmatud täiendava
test või erilistest perehüvitistest. Kui prioriteetsusõiguse alusel
pädeval asutusel ei ole oma õigusaktides sätteid, mille alusel maks
ta orbudele selliseid täiendavaid või erilisi perehüvitisi, edastab ta
viivitamatult mis tahes perehüvitiste taotluse koos kõigi vajalike
dokumentide ja kogu vajaliku teabega selle liikmesriigi asutusele,
kelle õigusaktid on asjaomase isiku suhtes kehtinud kõige pike
ma perioodi jooksul ning näevad orbudele ette kõnealused täien
davad või erilised perehüvitised. Mõningatel juhtudel võib see
tähendada, et küsimus suunatakse samadel tingimustel tagasi sel
le liikmesriigi asutusele, kelle õigusaktide kohaselt täitus kõnealu
se isiku lühim kindlustus- või elamisperiood.

IV JAOTIS
FINANTSSÄTTED
I PEATÜKK

Hüvitiste kulude tagasimaksmine põhimääruse artiklite 35
ja 41 kohaselt

1. jagu
Tagasimaksmine tegelike kulutuste alusel

summa, mis kajastub hüvitised andnud asutuse raamatupidamis
dokumentides, tagasi need andnud asutusele, välja arvatud juhul,
kui kohaldatakse rakendusmääruse artiklit 63.

2. Kui lõikes 1 osutatud hüvitistega seotud kulutuste tegelikud
summad ei kajastu täielikult või osaliselt neid andnud asutuse raa
matupidamisdokumentides, määratakse tagasimakstav summa
kindlaks ühekordse maksena, mis arvutatakse vastavalt kõikidele
asjakohastele võrdlusandmetele, mis on saadud olemasolevate
andmete põhjal. Halduskomisjon hindab ühekordsete maksete ar
vutamisel kasutatavaid alusandmeid ja otsustab makse summa.

Artikkel 62
Põhimõtted

1.
Põhimääruse artikli 35 ja artikli 41 kohaldamisel maksab
pädev asutus mitterahaliste hüvitistega seotud kulutuste tegeliku

3. Tagasimaksmisel ei tohi võtta arvesse määrasid, mis on kõr
gemad määradest, mida kohaldatakse selliste mitterahaliste hüvi
tiste suhtes, mis on määratud kindlustatud isikutele, kelle suhtes
kehtivad lõikes 1 osutatud hüvitist andnud asutuse kohaldatavad
õigusaktid.
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2. jagu
Tagasimaksmine kindlaksmääratud summade
alusel
Artikkel 63
Asjaomaste liikmesriikide kindlaksmääramine
1. Põhimääruse artikli 35 lõikes 2 osutatud liikmesriigid, kelle
õigus- või haldusstruktuuridest tulenevalt ei ole tegelike kulutus
te alusel tagasimaksmise kasutamine asjakohane, on loetletud ra
kendusmääruse 3. lisas.
2.
Rakendusmääruse 3. lisas loetletud liikmesriikide puhul
maksavad pädevad asutused mitterahaliste hüvitistega seotud
summad nimetatud hüvitised andnud asutustele tagasi, kui hüvi
tisi anti järgmistele isikutele:
a)

pereliikmetele, kes ei ela kindlustatud isikuga samas liikmes
riigis, nagu on sätestatud põhimääruse artiklis 17, ja

b)

pensionäridele ja nende pereliikmetele, nagu on sätestatud
põhimääruse artikli 24 lõikes 1 ning artiklites 25 ja 26,

tehes seda igaks kalendriaastaks kindlaks määratud summa alu
sel. Nimetatud kindlaksmääratud summa on võimalikult ligilähe
dane tegelikele kulutustele.
Artikkel 64
Igakuise kindlaksmääratud summa ja kindlaksmääratud
kogusumma arvutamise meetod
1.
Iga kreeditorliikmesriigi puhul määratakse igakuine kind
laksmääratud summa isiku kohta (Fi) ühe kalendriaasta kohta, ja
gades aastase keskmise kulu isiku kohta (Yi) eri vanuserühmade (i)
kaupa kaheteistkümnega ja rakendades tulemuse suhtes vähen
duskoefitsienti (X) vastavalt järgmisele valemile:
Fi = Yi*1/12*(1–X)
kus:
— näitaja i (i = 1, 2 ja 3) esindab kindlaksmääratud summa ar
vutamisel kasutatud kolme vanuserühma järgmiselt:
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2.
Keskmine aastane kulu vanuserühma i kuuluva isiku kohta
(Yi) saadakse, jagades kreeditorliikmesriigi asutuste poolt kõikide
le asjaomasesse vanuserühma kuuluvatele isikutele, kelle suhtes
kehtivad selle liikmesriigi õigusaktid ja kes elavad tema territoo
riumil, antud mitterahaliste hüvitiste aastase kogusumma asja
omasesse vanuserühma kuuluvate isikute keskmise arvuga
kõnealusel kalendriaastal. Arvutamisel võetakse aluseks rakendus
määruse artiklis 23 osutatud skeemide järgi tehtud kulutused.

3. Igakuisele kindlaksmääratud summale kohaldatav vähendus
on üldjuhul 20 % (X = 0,20). See on 15 % (X = 0,15) pensionäri
de ja nende pereliikmete puhul, kui pädev liikmesriik ei ole loet
letud põhimääruse IV lisas.

4. Iga deebitorriigi puhul on kindlaksmääratud kogusummaks
kalendriaasta kohta summa, mis saadakse, korrutades iga vanuse
rühma i puhul igakuise kindlaksmääratud summa isiku kohta
kuude arvuga, mil asjaomased isikud olid kreeditorliikmesriigis
kindlustatud selles vanuserühmas.

Nende kuude arv, mil asjaomased isikud olid kreeditorliikmesrii
gis kindlustatud, on nende kalendrikuude summa kalendriaastas,
mille jooksul asjaomastel isikutel oli kreeditorliikmesriigi territoo
riumil elamise tõttu õigus saada nimetatud territooriumil mitte
rahalisi hüvitisi deebitorliikmesriigi kulul. Nende kuude arv
määratakse kindlaks arvestuse põhjal, mida elukohajärgne asutus
sel eesmärgil peab ja mis põhineb pädevalt asutuselt saadud do
kumentaalsetel tõenditel hüvitisesaaja õiguste kohta.

5. Hiljemalt 1. maiks 2015 esitab halduskomisjon eriaruande
käesoleva artikli kohaldamise kohta ja eelkõige lõikes 3 nimeta
tud vähendamiste kohta. Selle aruande alusel võib halduskomis
jon esitada ettepaneku muudatuste kohta, mis võivad osutuda
vajalikeks, tagamaks, et kindlaksmääratud summade arvutamisel
saadav tulemus on võimalikult ligilähedane tegelikele kulutustele
ja et lõikes 3 nimetatud vähendamised ei põhjusta liikmesriikide
le tasakaalustamata makseid või topeltmakseid.

i = 1: alla 20aastased isikud
i = 2: 20–64aastased isikud

6. Halduskomisjon kehtestab lõigetes 1–5 osutatud kindlaks
määratud summade arvutamise lähteandmete määramise
meetodid.

i = 3: 65aastased ja vanemad isikud;
— Yi esindab keskmist aastast kulu vanuserühma i kuuluva isi
ku kohta, nagu on määratletud lõikes 2;
— koefitsient X (0,20 või 0,15) tähistab vähendamist, nagu on
määratletud lõikes 3.

7. Olenemata lõigetest 1–4, võivad liikmesriigid kuni 1. maini
2015 jätkata määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklite 94 ja 95 kohal
damist kindlaksmääratud summa arvutamisel, tingimusel et ko
haldatakse lõikes 3 nimetatud vähendamist.
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Artikkel 65
Aastaste keskmiste kulude teatamine
1. Iga vanuserühma aastane keskmine kulu isiku kohta konk
reetse aasta kohta teatatakse kontrollnõukogule hiljemalt kõne
alusele aastale järgneva teise aasta lõpuks. Vastasel korral võetakse
aluseks keskmine kulu isiku kohta, mille halduskomisjon on eel
mise aasta jaoks viimati kindlaks määranud.
2.
Lõike 1 kohaselt kindlaks määratud aastased keskmised ku
lud avaldatakse igal aastal Euroopa Liidu Teatajas.

3. jagu
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5. Nõuded maksab deebitorasutus rakendusmääruse artiklis 66
osutatud kreeditorriigi kontaktasutusele 18 kuu jooksul alates sel
le kuu lõpust, mille jooksul nõuded esitati deebitorriigi kontakt
asutusele. See ei kehti nõuete suhtes, mille deebitorasutus on selle
ajavahemiku jooksul asjakohasel põhjusel tagasi lükanud.

6.
Nõuetega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse 36 kuu
jooksul alates kuust, mil vastav nõue esitati.

7. Kontrollnõukogu hõlbustab lõplikku arveldamist juhtudel,
kui lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei leita lahendust, ning esi
tab ühe osapoole põhjendatud taotluse alusel oma arvamuse vaid
luse kohta kuue kuu jooksul pärast küsimuse talle suunamist.

Ühissätted
Artikkel 68
Artikkel 66

Viivised ja tagasimaksed

Asutustevaheliste tagasimaksete kord
1.
Tagasimaksed asjaomaste liikmesriikide vahel tehakse või
malikult kiiresti. Iga asjaomane asutus on kohustatud tagasi maks
ma nõuded enne käesolevas jaos nimetatud tähtaegu, niipea kui
tal on selleks võimalus. Ühe konkreetse nõude vaidlustamine ei
tohi takistada teise nõude või teiste nõuete tagasimaksmist.
2. Põhimääruse artiklites 35 ja 41 sätestatud tagasimaksed liik
mesriikide asutuste vahel tehakse kontaktasutuse vahendusel. Ta
gasimaksete tegemiseks põhimääruse artikli 35 ja artikli 41
kohaselt võib kasutada eraldi kontaktasutusi.

Artikkel 67

1.
Rakendusmääruse artikli 67 lõikes 5 nimetatud 18kuulise
ajavahemiku lõpust võib kreeditorasutus maksmata nõuetelt võt
ta viivist, välja arvatud juhul, kui deebitorasutus on kuue kuu
jooksul alates selle kuu lõpust, mille jooksul nõue esitati, teinud
tagasimakse vähemalt 90 % ulatuses vastavalt kogu rakendusmää
ruse artikli 67 lõigete 1 või 2 alusel esitatud nõudest. Nõude nen
de osade suhtes, mis ei ole tagasimaksega kaetud, võib viivist võtta
alles rakendusmääruse artikli 67 lõikes 6 osutatud 36kuulise aja
vahemiku lõpust.

2. Viivis arvutatakse põhiliste refinantseerimistoimingute suh
tes kohaldatava Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäära
alusel. Kohaldatakse intressimäära, mis kehtib maksekuu esime
sel päeval.

Nõuete esitamise ja tasaarveldamise tähtajad
1.
Tegelike kulude alusel koostatud nõuded esitatakse deebi
torriigi kontaktasutusele 12 kuu jooksul alates selle poolaasta lõp
pemisest, mille jooksul need nõuded kirjendati kreeditorasutuse
raamatupidamisdokumentides.
Kindlaksmääratud summade tagasimaksetega seotud nõu
2.
ded kalendriaasta kohta esitatakse deebitorriigi kontaktasutusele
12 kuu jooksul pärast seda kuud, mil keskmised kulud kõnealuse
aasta kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. Rakendusmääruse
artikli 64 lõikes 4 osutatud arvestus esitatakse võrdlusaastale järg
neva aasta lõpuks.
3.
Rakendusmääruse artikli 6 lõike 5 teises lõigus nimetatud
juhtumi korral ei alga käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud
tähtaja arvestamine enne, kui on tehtud kindlaks pädev asutus.
4. Pärast lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaegu esitatud nõudeid ei
arvestata.

3.
Ükski kontaktasutus ei ole kohustatud vastu võtma lõikes 1
sätestatud tagasimakset. Kui kontaktasutus sellisest pakkumisest
ära ütleb, ei ole kreeditorasutusel siiski enam õigust nõuda muid
kui lõike 1 teises lauses käsitletud kõnealuse nõudega seotud
viiviseid.

Artikkel 69
Aastaaruanded

1. Vastavalt põhimääruse artikli 72 punktile g koostab haldus
komisjon kontrollnõukogu aruande alusel iga kalendriaasta suh
tes võlanõuete kohta aruande. Selleks teatavad kontaktasutused
kontrollnõukogule viimase poolt määratud tähtpäevadeks ja me
netluse kohaselt nende poolt esitatud, tasaarveldatud või vaidlus
tatud nõuete summa (kreeditori positsioon) ning nende poolt
saadud, tasaarveldatud või vaidlustatud nõuete summa (deebitori
positsioon).
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2. Halduskomisjon võib korraldada kontrolli asjakohaseks sta
tistiliste ja arvestusandmete uurimiseks, mille alusel koostada lõi
kes 1 osutatud aastaaruanne võlanõuete kohta, eelkõige et tagada
nende andmete vastavus käesoleva jaotise eeskirjadele.
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III PEATÜKK

Alusetult makstud hüvitiste sissenõudmine, ajutiste maksete
ja sissemaksete sissenõudmine, tasaarvestus ja abi
sissenõudmisel

II PEATÜKK

1. jagu

Töötushüvitiste tagasimaksmine põhimääruse artikli 65
kohaselt

Põhimõtted

Artikkel 71
Artikkel 70

Ühissätted

Töötushüvitiste tagasimaksmine

Põhimääruse artikli 65 lõikes 8 osutatud kokkuleppe puudumisel
saadab elukohajärgne asutus selle liikmesriigi asutusele, kelle õi
gusakte soodustatud isiku suhtes viimati kohaldati, taotluse töö
tushüvitiste tagasimaksmise kohta vastavalt põhimääruse
artikli 65 lõigetele 6 ja 7. Taotlus tehakse kuue kuu jooksul alates
selle kalendripoolaasta lõpust, mille jooksul tehti viimane töötus
hüvitise makse, mille tagasimaksmist taotletakse. Taotluses mär
gitakse põhimääruse artikli 65 lõigetes 6 ja 7 osutatud kolme- või
viiekuulise ajavahemiku jooksul makstud hüvitiste summa, pe
riood, mille eest kõnealuseid hüvitisi maksti, ja töötu isikuand
med. Nõuded esitatakse ja makstakse asjaomaste liikmesriikide
kontaktasutuste kaudu.

Pärast esimeses lõigus nimetatud tähtaega esitatud taotlusi ei pea
arvestama.

Rakendusmääruse artikli 66 lõiget 1 ning artikli 67 lõikeid 5–7
kohaldatakse mutatis mutandis.

Pärast rakendusmääruse artikli 67 lõikes 5 osutatud 18kuulise aja
vahemiku lõppu võib kreeditorasutus võtta maksmata nõuetelt
viivist. Viivis arvutatakse rakendusmääruse artikli 68 lõike 2
kohaselt.

Põhimääruse artikli 65 lõike 6 kolmandas lauses osutatud suurim
tagasimaksesumma on igal üksikul juhul eraldi selle hüvitise sum
ma, millele asjaomasel isikul oleks õigus selle liikmesriigi õigus
aktide alusel, kelle õigusakte tema suhtes viimati kohaldati, kui ta
on ennast registreerinud selle liikmesriigi tööhõivetalitustes. Ra
kendusmääruse 5. lisas loetletud liikmesriikide vahelistes suhetes
määravad suurima summa igal üksikul juhul kindlaks ühe sellise
liikmesriigi pädevad asutused, kelle õigusakte asjaomase isiku suh
tes viimati kohaldati, võttes aluseks selle liikmesriigi õigusaktides
eelneval kalendriaastal ette nähtud töötushüvitiste keskmise
summa.

Põhimääruse artikli 84 kohaldamisel ja selles kindlaks määratud
tingimuste kohaselt nõutakse nõuded sisse võimaluse korral alati
tasaarvestuse teel nii asjaomaste liikmesriikide asutuste vahel kui
ka asjaomase füüsilise või juriidilise isikuga rakendusmääruse ar
tiklite 72–74 kohaselt. Kui kogu nõuet või osa sellest ei ole või
malik sisse nõuda nimetatud tasaarvestuse teel, nõutakse maksta
jäänud summad sisse vastavalt rakendusmääruse artiklitele 75
kuni 85.

2. jagu
Tasaarvestus

Artikkel 72
Alusetult saadud hüvitised

1. Kui ühe liikmesriigi asutus on isikule alusetult hüvitisi maks
nud, võib kõnealune asutus tema kohaldatavates õigusaktides
määratud tingimustel ja piirides taotleda mis tahes muu liikmes
riigi asutuselt, kes peab asjaomasele isikule hüvitisi maksma, et
alusetult makstud summa peetaks kinni asjaomasele isikule võlg
netavatest või jooksvalt makstavatest summadest, olenemata sot
siaalkindlustuse liigist, mille raames kõnealust hüvitist makstakse.
Viimati nimetatud liikmesriigi asutus peab kõnealuse summa kin
ni tema kohaldatavate õigusaktidega selliseks tasaarvestuseks et
tenähtud tingimustel ja piirides, nagu oleks tegemist tema enda
poolt üleliigselt makstud summadega, ja kannab kinnipeetud
summa üle alusetult hüvitisi maksnud asutusele.

2. Erandina lõikest 1, juhul kui liikmesriigi asutus on põhimää
ruse III jaotise 4. ja 5. peatüki kohaste invaliidsushüvitiste,
vanadus- või toitjakaotuspensionide määramisel või uuesti läbi
vaatamisel isikule alusetult maksnud hüvitisi alusetus summas,
võib kõnealune asutus taotleda mis tahes muu liikmesriigi asutu
selt, kes peab asjaomasele isikule vastavaid hüvitisi maksma, et
üleliigselt makstud summa peetaks kinni asjaomasele isikule võlg
netavatest summadest. Pärast seda, kui viimati nimetatud asutus
on teatanud alusetu väljamakse teinud asutusele enda poolt võlg
netava summa, teatab alusetu väljamakse teinud asutus kahe kuu
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jooksul alusetult välja makstud summa. Kui võlgnetavate summa
de väljamaksmise eest vastutav asutus saab kõnealuse teatise et
tenähtud tähtaja jooksul, kannab ta kinnipeetud summa üle
alusetuid väljamakseid teinud asutusele. Tähtaja möödumisel
maksab kõnealune asutus võlgnetavad summad viivitamata asja
omasele isikule välja.

3.
Kui isik on saanud ühes liikmesriigis sotsiaalabi perioodi
jooksul, mil tal oli õigus saada hüvitist teise liikmesriigi õigusak
tide alusel, võib seda abi andnud organ, juhul kui tal on seaduslik
õigus tagasi nõuda asjaomasele isikule maksmisele kuulunud hü
vitist, taotleda mis tahes muu liikmesriigi asutuselt, kes peab as
jaomasele isikule hüvitisi maksma, et see peaks väljamakstud abi
summa kinni summast, mida kõnealune liikmesriik asjaomasele
isikule maksab.
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2.
Asutus, kes on ajutiselt saanud sissemakseid juriidiliselt
ja/või füüsiliselt isikult, maksab kõnealused summad nende maks
jale tagasi alles pärast seda, kui ta on pädevaks tunnistatud asutu
sega kindlaks teinud summad, mis tal on saada vastavalt
rakendusmääruse artikli 6 lõikele 4.
Pädevaks tunnistatud asutuse taotlusel, mis esitatakse hiljemalt
kolm kuud pärast kohaldatavate õigusaktide kindlaksmääramist,
kannab ajutiselt sissemakseid saanud asutus need kõnealuseks pe
rioodiks pädevaks tunnistatud asutusele üle, et tasaarveldada seo
ses juriidilise ja/või füüsilise isiku poolt pädevaks tunnistatud
asutusele võlgnetavad sissemaksed. Üle kantud sissemakseid käsi
tatakse tagasiulatuvalt kui pädevaks tunnistatud asutusele maks
tud sissemakseid.
Kui ajutiselt makstud sissemaksete summa on suurem kui päde
vaks tunnistatud asutusele juriidilise ja/või füüsilise isiku poolt
võlgnetav summa, maksab ajutiselt sissemakseid saanud asutus
ülemäärase summa juriidilisele ja/või füüsilisele isikule tagasi.

Seda sätet kohaldatakse mutatis mutandis asjaomase isiku pereliik
me suhtes, kes on saanud ühe liikmesriigi territooriumil abi pe
rioodi jooksul, mil kindlustatud isikul on olnud õigus saada selle
pereliikme tõttu hüvitist teise liikmesriigi õigusaktide alusel.

Artikkel 74
Tasaarvestusega seotud kulud
Kulusid ei kaasne, kui võlad nõutakse sisse rakendusmääruse ar
tiklites 72 ja 73 sätestatud tasaarvestuse teel.

Abisumma alusetult välja maksnud liikmesriigi asutus saadab aru
ande talle võlgnetava summa kohta teise liikmesriigi asutusele, kes
peab seejärel kõnealuse summa kinni tema kohaldatavate õigus
aktidega selliseks tasaarvestuseks ette nähtud tingimustel ja piiri
des ning kannab selle summa viivitamata üle alusetu väljamakse
teinud asutusele.

3. jagu
Sissenõudmine
Artikkel 75
Mõisted ja ühissätted

Artikkel 73
Ajutiselt makstud rahalised hüvitised või sissemaksed

1.
Rakendusmääruse artikli 6 kohaldamisel ja hiljemalt kolm
kuud pärast kohaldatavate õigusaktide kindlaksmääramist või hü
vitise maksmise eest vastutava asutuse tuvastamist koostab ajuti
selt rahalisi hüvitisi maksnud asutus aruande ajutiselt makstud
summa kohta ja saadab selle pädevaks tunnistatud asutusele.

Hüvitiste maksmiseks pädevaks tunnistatud asutus peab ajutiselt
makstud summa kinni vastavatest hüvitistest, mida ta asjaomase
le isikule võlgneb, ning kannab kinnipeetud summa viivitamata
üle ajutiselt rahalisi hüvitisi maksnud asutusele.

Kui ajutiselt makstud hüvitiste summa on suurem kui võlgnetav
summa või kui võlgnevused puuduvad, peab pädevaks tunnista
tud asutus kõnealuse summa kinni jooksvalt makstavatest sum
madest tema kohaldatavate õigusaktidega selliseks tasaarvestuseks
ette nähtud tingimustel ja piirides, ning kannab kinnipeetud sum
ma viivitamata üle ajutiselt rahalisi hüvitisi maksnud asutusele.

1.

Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:

— „nõue” – kõik nõuded, mis on seotud alusetult makstud sis
semaksetega või alusetult määratud hüvitistega, sealhulgas
viivised, rahatrahvid, haldustrahvid ning kõik muud asjaoma
se nõudega seotud tasud ja kulud vastavalt nõude esitanud
liikmesriigi õigusaktidele;
— „taotluse esitav asutus” – iga liikmesriigi mis tahes asutus, mis
esitab eespool määratletud nõuet puudutava teabe-, teatamisvõi sissenõudmistaotluse;
— „taotluse saanud asutus” – iga liikmesriigi mis tahes asutus,
millele võib esitada teabe-, teatamis- või sissenõudmistaotluse.
2.
Taotluste esitamine ja kogu sellega seotud liikmesriikideva
heline teabevahetus toimub üldjuhul selleks määratud asutuste
vahendusel.
Halduskomisjon võtab praktilisi rakendusmeetmeid, seal
3.
hulgas meetmeid, mis on muu hulgas seotud rakendusmääruse ar
tikliga 4 ning sellise miinimummäära kehtestamisega, mida
ületavate summade suhtes võib esitada sissenõudmistaotluse.
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Artikkel 76

Artikkel 78

Teabetaotlused

Sissenõudmistaotlus

1. Taotluse esitava asutuse taotlusel esitab taotluse saanud asu
tus talle mis tahes teabe, mis võib taotluse esitavale asutusele tema
nõude sissenõudmisel kasulikuks osutuda.
Nimetatud teabe hankimiseks rakendab taotluse saanud asutus
volitusi, mis on ette nähtud tema liikmesriigis tekkinud samalaad
sete nõuete sissenõudmise suhtes kohaldatavates õigus- ja
haldusnormides.
2.
Teabetaotluses on märgitud juriidilise või füüsilise isiku ni
mi, viimane teadaolev aadress ning muu asjaomase isiku identi
fitseerimiseks vajalik teave ning teabetaotluse aluseks oleva nõude
laad ja summa.

1. Nõude sissenõudmise taotlusele, mille taotluse esitav asutus
saadab taotluse saanud asutusele, lisatakse taotluse esitava asutu
se liikmesriigis välja antud nõude täitmisele pööramist lubava ju
riidilise dokumendi originaal või tõestatud koopia ning vajaduse
korral teiste sissenõudmiseks vajalike dokumentide originaalid või
tõestatud koopiad.
Taotluse esitav asutus võib esitada sissenõudmistaotluse
2.
vaid juhul, kui
a)

nõuet ja/või selle täitmisele pööramist lubavat juriidilist do
kumenti ei ole tema liikmesriigis vaidlustatud, välja arvatud
juhul, kui kohaldatakse rakendusmääruse artikli 81 lõike 2
teist lõiku;

b)

ta on oma liikmesriigis rakendanud asjakohaseid sissenõud
mismenetlusi, mida lõikes 1 osutatud juriidilise dokumendi
alusel rakendada võib, ja kui võetud meetmed ei ole kaasa
toonud nõude täielikku tasumist;

c)

aegumistähtaeg ei ole tema liikmesriigi õigusaktide kohaselt
möödunud.

3.

Taotluse saanud asutus ei ole kohustatud esitama teavet,

a)

mida ta ei saaks hankida oma liikmesriigis tekkinud sama
laadsete nõuete sissenõudmiseks;

b)

mis avalikustaks äri-, tootmis- või ametisaladusi või

c)

mille avalikustamine ohustaks kõnealuse liikmesriigi julge
olekut või kahjustaks selle avalikku korda.

a)

nimi, aadress ja muu asjaomase füüsilise või juriidilise isiku
ja/või tema varasid valdava kolmanda isiku identifitseerimi
seks vajalik teave;

4. Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitavat asutust tea
betaotluse rahuldamata jätmise põhjustest.

b)

nimi, aadress ja muu taotluse esitava asutuse identifitseerimi
seks vajalik teave;

c)

viide juriidilisele dokumendile, mis lubab nõude täitmisele
pööramist ja mis on välja antud taotluse esitava asutuse
liikmesriigis;

d)

nõude laad ja suurus, sealhulgas põhinõue, viivis, rahatrah
vid, haldustrahvid ja kõik muud tasumisele kuuluvad tasud ja
kulud, mis on esitatud nii taotluse esitava asutuse kui ka taot
luse saanud asutuse liikmesriigi vääringus;

e)

kuupäev, mil taotluse esitav asutus ja/või taotluse saanud asu
tus juriidilise dokumendi adressaadile teatavaks tegi;

f)

kuupäev, millest alates, ja ajavahemik, mille jooksul on täit
misele pööramine taotluse esitava asutuse liikmesriigis kehti
vate õigusaktide kohaselt võimalik;

g)

muu asjakohane teave.

Artikkel 77

3.

Teatamine
1.
Taotluse saanud asutus teeb taotluse esitava asutuse taotlu
sel ning oma liikmesriigi samalaadsetest juriidilistest dokumenti
dest ja otsustest teatamist käsitlevate eeskirjade kohaselt
adressaadile teatavaks kõik taotluse esitava asutuse liikmesriigis
vastu võetud juriidilised dokumendid ja otsused, sealhulgas ka
kohtuotsused, mis on seotud konkreetse nõude ja/või selle
sissenõudmisega.
2.
Teatamistaotluses märgitakse adressaadi nimi, aadress ja
muu taotluse esitavale asutusele tavaliselt kättesaadav asjakohane
teave asjaomase adressaadi kohta, teatavaks tehtava juriidilise do
kumendi või otsuse laad ja sisu ning vajaduse korral võlgniku ni
mi, aadress ja muu võlgniku identifitseerimiseks vajalik teave ning
nõue, mida asjaomane juriidiline dokument või otsus puudutab,
samuti kogu muu vajalik teave.
3.
Taotluse saanud asutus teavitab viivitamata taotluse esita
vat asutust tema teatamistaotluse saamise järel võetud meetme
test ning eelkõige juriidilise dokumendi või otsuse adressaadile
edastamise kuupäevast.

Sissenõudmistaotluses märgitakse

4.
Sissenõudmistaotlus sisaldab ka taotluse esitava asutuse
deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et lõikes 2 sätestatud tingimu
sed on täidetud.
5. Taotluse esitav asutus edastab taotluse saanud asutusele
kogu asjakohase teabe seoses sissenõudmistaotluse põhjuseks ole
vate asjaoludega viivitamata pärast sellise teabe saamist.
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Artikkel 79
Sissenõude täitmisele pööramist lubav juriidiline
dokument
1.
Põhimääruse artikli 84 lõike 2 kohaselt tunnustatakse nõu
de täitmisele pööramist lubavat juriidilist dokumenti otseselt ja
seda käsitatakse automaatselt kui juriidilist dokumenti, mis lubab
taotluse saanud asutuse liikmesriigi nõude täitmisele pöörata.
2.
Olenemata lõikest 1 võib nõude täitmisele pööramist luba
vat juriidilist dokumenti vajaduse korral ja kooskõlas taotluse saa
nud asutuse liikmesriigis kehtivate õigusaktidega aktsepteerida ja
tunnustada juriidilise dokumendina, mis lubab nõude täitmisele
pööramist kõnealuse liikmesriigi territooriumil, ning sellise doku
mendiga täiendada või asendada.
Liikmesriigid püüavad sellise aktsepteerimise, tunnustamise, täien
damise või asendamisega seotud toimingud lõpetada kolme kuu
jooksul alates sissenõudmistaotluse saamisest, välja arvatud juhul,
kui kohaldatakse käesoleva lõike kolmandat lõiku. Kui täitmisele
pööramist lubav juriidiline dokument on nõuekohaselt koostatud,
ei või liikmesriigid nimetatud toimingute tegemisest keelduda.
Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitavat asutust kolme
kuulise tähtaja ületamise põhjustest.
Kui nende toimingute tegemise tõttu tekib vaidlus seoses nõude
ja/või taotluse esitava asutuse poolt väljastatud nõude täitmisele
pööramist lubava juriidilise dokumendiga, kohaldatakse raken
dusmääruse artiklit 81.
Artikkel 80
Makseviisid ja tähtajad
1.
Nõuded nõutakse sisse taotluse saanud asutuse liikmesriigi
vääringus. Taotluse saanud asutus kannab enda poolt sisse nõu
tud nõude kogusumma üle taotluse esitavale asutusele.
2.
Taotluse saanud asutus võib oma liikmesriigis kehtivate
õigus- ja haldusnormide kohaselt ja pärast konsulteerimist taot
luse esitava asutusega anda võlgnikule maksmiseks lisaaega või lu
bada tal maksta osade kaupa. Taotluse saanud asutuse antud
lisamakseaja eest nõutud viivised tuleb samuti üle kanda taotluse
esitavale asutusele.
Alates kuupäevast, mil nõude sissenõudmise täitmisele pööramist
võimaldav juriidiline dokument on otseselt tunnustatud kooskõ
las rakendusmääruse artikli 79 lõikega 1, või aktsepteeritud, tun
nustatud, täiendatud või asendatud kooskõlas rakendusmääruse
artikli 79 lõikega 2, nõutakse hilinenud maksete eest viivist taot
luse saanud asutuse liikmesriigis kehtivate õigus- ja haldusnormi
de kohaselt ja see kantakse samuti üle taotluse esitavale asutusele.
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2. Niipea kui taotluse saanud asutus on taotluse esitavalt asu
tuselt või huvitatud isikult saanud lõikes 1 nimetatud teatise või
teabe, peatab ta täitemenetluse kuni asjakohase võimuorgani ot
suseni, kui taotluse esitav asutus kooskõlas käesoleva lõike teise
lõiguga ei nõua teisiti. Taotluse saanud asutus võib vajaduse kor
ral ja ilma, et see piiraks rakendusmääruse artikli 84 kohaldamist,
rakendada sissenõudmist tagavaid ettevaatusabinõusid, kui selli
ne tegevus on samalaadsete nõuete puhul tema liikmesriigis kehti
vate õigusnormidega lubatud.

Olenemata esimesest lõigust võib taotluse esitav asutus kooskõ
las oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja haldusnormidega ning
halduspraktikaga nõuda, et taotluse saanud asutus nõuaks vaid
lustatud nõude sisse, kui taotluse saanud asutuse liikmesriigis keh
tivad õigus- ja haldusnormid ning halduspraktika seda lubavad.
Kui vaidlustamise tulemus on võlgnikule soodne, peab taotluse
esitav asutus mis tahes sissenõutud summad tagasi maksma ja va
jaduse korral tasuma taotluse saanud asutuse liikmesriigis kehti
vate õigusaktide kohaselt tasumisele kuuluvad kompensatsioonid.

3. Taotluse saanud asutuse liikmesriigis võetud täitemeetmete
vaidlustamisel pöördutakse selle liikmesriigi asjakohase võimuor
gani poole vastavalt seal kehtivatele õigusnormidele.

4.
Kui asjakohane võimuorgan, kelle poole pöördutakse lõi
ke 1 kohaselt, on kohtuorgan ning see organ teeb taotluse esita
vale asutusele soodsa otsuse, mis võimaldab taotluse esitava
asutuse liikmesriigis nõude sisse nõuda, käsitatakse seda otsust
„täitmisele pööramist lubava juriidilise dokumendina” rakendus
määruse artiklite 78 ja 79 tähenduses ning lähtutakse sellest nõu
de sissenõudmisel.

Artikkel 82
Abi andmise piirid

1.

Taotluse saanud asutus ei ole kohustatud

a)

andma rakendusmääruse artiklites 78–81 sätestatud abi, kui
nõude sissenõudmine põhjustaks võlgniku seisundi tõttu tõ
siseid majanduslikke või sotsiaalseid raskusi taotluse saanud
asutuse liikmesriigis, juhul kui taotluse saanud asutuse liik
mesriigis kehtivad õigus- või haldusnormid võimaldavad sel
liseid meetmeid võtta samalaadsete siseriiklike nõuete puhul;

b)

andma rakendusmääruse artiklites 76–81 sätestatud abi, kui
rakendusmääruse artiklite 76–78 kohaselt esitatud esmane
taotlus käsitleb rohkem kui viis aastat vanu nõudeid, arves
tades ajast, mil kooskõlas taotluse esitava asutuse liikmesrii
gis kehtivate õigus- või haldusnormidega ning
halduspraktikaga koostati täitmisele pööramist lubav juriidi
line dokument, kuni taotluse esitamise kuupäevani. Juhul kui
nõue või juriidiline dokument vaidlustatakse, arvestatakse
kõnealust ajavahemikku alates ajast, mil taotluse esitava asu
tuse liikmesriik teeb kindlaks, et nõuet või täitmisele pööra
mist lubavat dokumenti, mis võimaldab seda sisse nõuda, ei
või enam vaidlustada.

Artikkel 81
Nõude või selle sissenõudmise täitmisele pööramist lubava
juriidilise dokumendi vaidlustamine ning täitemeetmete
vaidlustamine
1.
Kui sissenõudmismenetluse ajal vaidlustab huvitatud isik
nõude ja/või selle täitmisele pööramist lubava juriidilise doku
mendi, mis on välja antud taotluse esitava asutuse liikmesriigis,
pöördub nimetatud isik taotluse esitava asutuse liikmesriigi asja
kohase võimuorgani poole vastavalt selles liikmesriigis kehtivate
le õigusaktidele. Taotluse esitav asutus teatab sellest viivitamata
taotluse saanud asutusele. Kõnealusest pöördumisest võib taotlu
se saanud asutust teavitada ka huvitatud isik.
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Artikkel 85

2. Taotluse saanud asutus teavitab taotluse esitavat asutust abi
taotluse tagasilükkamise põhjustest.

Sissenõudmisega seotud kulud
1. Taotluse saanud asutus nõuab asjaomaselt füüsiliselt või ju
riidiliselt isikult sisse ja peab kinni kõik sissenõudmisega seoses
tekkinud kulud kooskõlas õigusnormidega, mida taotluse saanud
asutuse liikmesriigis kohaldatakse samalaadsete nõuete suhtes.

Artikkel 83
Aegumistähtajad
1.

30.10.2009

Aegumistähtaegadega seotud küsimusi reguleeritakse

a)

taotluse esitava asutuse liikmesriigis kehtivate õigusaktidega,
mis käsitlevad nõuet ja/või selle täitmisele pööramist lubavat
juriidilist dokumenti, ning

b)

taotluse saanud asutuse liikmesriigis kehtivate õigusaktidega,
mis käsitlevad täitemeetmeid taotluse saanud liikmesriigis.

Aegumistähtajad kooskõlas taotluse saanud asutuse liikmesriigis
kehtivate õigusaktidega algavad otsese tunnustamise kuupäevast
või aktsepteerimise, tunnustamise, täiendamise või asendamise
kuupäevast vastavalt rakendusmääruse artiklile 79.

2.
Käesoleva jao kohaselt toimuv vastastikuse abi andmine on
üldjuhul tasuta. Kui sissenõudmine põhjustab erilisi probleeme
või sellega seotud kulud on väga suured, võivad taotluse esitav ja
taotluse saanud asutus siiski kokku leppida konkreetsete juhtumi
tega seotud tagasimaksmise korras.
Taotluse esitava asutuse liikmesriik peab taotluse saanud
3.
asutuse liikmesriigile tagasi maksma kõik põhjendamatuks osu
tunud toimingutest tulenevad kulutused ja kahjud, kui toimingu
te põhjendamatus oli seotud kas nõude sisu või taotluse esitava
asutuse poolt väljastatud dokumendi kehtivusega.
Artikkel 86
Läbivaatamisklausel

2.
Kui taotluse saanud asutuse poolt vastavalt abitaotlusele
nõude sissenõudmiseks võetud meetmeid oleks võtnud taotluse
esitav asutus ja need oleksid põhjustanud aegumistähtaja peatu
mise või katkemise kooskõlas taotluse esitava asutuse liikmesriigi
kehtivate õigusaktidega, käsitatakse kõnealuseid meetmeid nende
mõju seisukohalt viimati nimetatud liikmesriigis võetud
meetmetena.

1. Halduskomisjon esitab hiljemalt rakendusmääruse rakenda
mise algusest nelja täispika kalendriaasta möödumisel võrdleva ra
porti rakendusmääruse artikli 67 lõigetes 2, 5 ja 6 sätestatud
tähtaegade kohta.

Artikkel 84

2.
Hiljemalt lõikes 1 osutatud kuupäevaks hindab haldusko
misjon ka artiklis 13 sätestatud perioodide ümberarvutamise ees
kirju, et neid võimaluse korral lihtsustada.

Ettevaatusabinõud

Nimetatud aruande alusel võib Euroopa Komisjon vajaduse kor
ral esitada ettepaneku kõnealuste tähtaegade läbivaatamise kohta
eesmärgiga lühendada neid oluliselt.

Kui taotluse saanud asutuse liikmesriigi õigusnormid seda võimal
davad, rakendab nimetatud asutus taotluse esitava asutuse põh
jendatud taotluse korral ettevaatusabinõusid, et tagada nõude
sissenõudmine.

3.
Halduskomisjon esitab hiljemalt 1. mail 2015 aruande ra
kendusmääruse IV jaotise I ja III peatüki kohaldamise kohta, eel
kõige seoses rakendusmääruse artikli 67 lõigetes 2, 5 ja 6 osutatud
menetluste ja tähtaegadega ning artiklites 75–85 osutatud
sissenõudmismenetlustega.

Esimese lõigu rakendamiseks kohaldatakse rakendusmääruse ar
tiklites 78, 79, 81 ja 82 kehtestatud sätteid ja menetlusi mutatis
mutandis.

Nimetatud aruandest olenevalt võib Euroopa Komisjon vajaduse
korral esitada asjakohaseid ettepanekuid, et muuta kõnealuseid
meetmeid tõhusamaks ja tasakaalustatumaks.

V JAOTIS
MUUD SÄTTED, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 87
Arstlik läbivaatus ja halduskontroll

Deebitorasutus teatab viibimis- või elukohajärgsele asutusele va
jaduse korral kõigist erinõuetest, mida tuleb järgida, ja punktid,
mida arstlik läbivaatus peab hõlmama.

1.
Kui hüvitiste saaja või taotleja või tema perekonnaliige vii
bib või elab sellise liikmesriigi territooriumil, mis ei ole deebitor
asutuse liikmesriik, teeb arstliku läbivaatuse kõnealuse asutuse
taotlusel hüvitisesaaja viibimis- või elukohajärgne asutus kooskõ
las viimati nimetatud asutuse kohaldatavates õigusaktides sätes
tatud menetlustega, ilma et see piiraks muude sätete kohaldamist.

2. Viibimis- või elukohajärgne asutus edastab arstlikku läbivaa
tust taotlenud deebitorasutusele aruande. Kõnealusele asutusele
on viibimis- või elukohajärgse asutuse tuvastatud asjaolud
siduvad.
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Deebitorasutusel säilib õigus korraldada hüvitisesaaja läbivaatus
enda valitud arsti poolt. Siiski võib hüvitisesaaja kutsuda deebitor
asutuse liikmesriigi territooriumile vaid juhul, kui reis ei kahjusta
tema tervist ning kui sellega seonduvad reisi- ja elamiskulud kan
nab deebitorasutus.

3.
Kui hüvitiste saaja või taotleja või tema perekonnaliige vii
bib või elab sellise liikmesriigi territooriumil, mis ei ole deebitor
asutuse liikmesriik, teeb ametliku kontrolli kõnealuse asutuse
taotlusel hüvitisesaaja viibimis- või elukohajärgne asutus.
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4.
Rakendusmääruse 4. lisas esitatakse üksikasjad avaliku and
mebaasi kohta, mis koondab lõikes 1 osutatud andmeid. Andme
baasi loob ja seda haldab Euroopa Komisjon. Liikmesriigid
vastutavad siiski riikliku kontaktteabe andmebaasi sisestamise
eest. Lisaks tagavad liikmesriigid lõikes 1 sätestatud riikliku kon
taktteabe õigsuse.

5.
Liikmesriigid on vastutavad lõikes 1 osutatud teabe pideva
ajakohastamise eest.

Artikkel 89
Sel juhul kohaldatakse ka lõiget 2.

4.
Kohaldatakse ka lõikeid 2 ja 3 põhimääruse artiklis 34 ni
metatud pikaajalise hooldushüvitise saaja või taotleja sõltuvusast
me kindlaks määramisel või kontrollimisel.

5.
Kahe või enama liikmesriigi pädevad võimuorganid või pä
devad asutused võivad kokku leppida konkreetsetes sätetes ja me
netlustes, et parandada täielikult või osaliselt hüvitise taotlejate ja
saajate valmisolekut tööturul osalemiseks ning nende osalemist
viibimis- või elukohariigis sel eesmärgil loodud kavades ja
programmides.

Erandina põhimääruse artikli 76 lõikes 2 sätestatud tasuta
6.
vastastikuse halduskoostöö põhimõttest kompenseerib lõigetes 1
kuni 5 osutatud kontrollide kulud asutusele, kellele anti ülesanne
need kontrollid teha, sellise ülesande andnud deebitorasutus.

Teave

1.
Halduskomisjon töötab välja vajaliku teabe asjaomaste isi
kute nõustamiseks seoses nende õigustega ja haldustoimingute
ga, mis on vajalikud nende õiguste kasutamiseks. Teabe levitamine
tagatakse eelistatult elektroonilisel teel selle avaldamisega avalik
kusele kättesaadavatel veebisaitidel. Halduskomisjon tagab teabe
regulaarse ajakohastamise ning jälgib klientidele osutatud teenus
te kvaliteeti.

2.
Põhimääruse artiklis 75 osutatud konsultatiivkomitee võib
esitada arvamusi ja soovitusi teabe ja selle leviku parandamiseks.

3.
Pädevad võimuorganid tagavad, et nende asutused oleks
teadlikud ja kohaldaksid põhimääruse ja rakendusmääruse vald
kondades ja tingimustel kõiki ühenduse sätteid, õiguslikke ja
muid, sealhulgas halduskomisjoni otsused.

Artikkel 90
Artikkel 88

Vääringute ümberarvestamine

Teated

1.
Liikmesriigid teatavad Euroopa Komisjonile põhimääruse
artikli 1 punktides m, q ja r ning rakendusmääruse artikli 1 lõi
ke 2 punktides a ja b määratletud üksuste ning vastavalt raken
dusmäärusele nimetatud asutuste andmed.

Põhimääruse ja rakendusmääruse sätete kohaldamisel on kahe
vääringu vaheline vahetuskurss Euroopa Keskpanga avaldatud vii
tekurss. Halduskomisjon määrab kindlaks kuupäeva, mida vahe
tuskursi määramisel arvesse võetakse.

Artikkel 91
2.
Lõikes 1 osutatud üksused peavad olema varustatud elekt
roonilise tunnusega identifitseerimisnumbri ja elektroonilise aad
ressi kujul.

Halduskomisjon kehtestab lõikes 1 osutatud andmete tea
3.
tamise struktuuri, sisu ja üksikasjaliku korra, sealhulgas ühtse vor
mi ja näidise.

Statistika

Pädevad võimuorganid koostavad statistilised andmed põhimää
ruse ja rakendusmääruse kohaldamise kohta ja edastavad need
halduskomisjoni sekretariaadile. Need andmed kogutakse ja süs
tematiseeritakse vastavalt halduskomisjoni kindlaks määratud ka
vale ja meetoditele. Euroopa Komisjon tagab kõnealuse teabe
levitamise.
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Artikkel 92
Lisade muutmine
Rakendusmääruse 1., 2., 3., 4. ja 5. lisa ning põhimääruse VI, VII,
VIII ja IX lisa võib muuta komisjoni määrusega halduskomisjoni
taotlusel.

30.10.2009

Kõnealused üleminekuperioodid ei või ületada 24 kuud alates ra
kendusmääruse jõustumisest.

Kui vajaliku ühenduse infrastruktuuri (sotsiaalkindlustuse teabe
elektrooniline vahetamine – EESSI) valmimine viibib oluliselt, ar
vestades rakendusmääruse jõustumist, võib halduskomisjon siiski
nõustuda neid perioode sobival määral pikendama.

Artikkel 93
Üleminekusätted
Põhimääruse artiklit 87 kohaldatakse rakendusmäärusega hõlma
tud olukordade suhtes.

2.
Lõikes 1 nimetatud üleminekuperioodide praktilise korra
määrab kindlaks halduskomisjon eesmärgiga tagada põhimääru
se ja rakendusmääruse kohaldamiseks vajalik andmevahetus.

Artikkel 94

Artikkel 96

Üleminekusätted seoses pensioniga

Kehtetuks tunnistamine

1.
Kui kindlustusjuhtum saabub enne asjaomase liikmesriigi
territooriumil rakendusmääruse jõustumist ning pensionitaotlust
ei ole enne seda kuupäeva rahuldatud, põhjustab selline taotlus
hüvitise kahekordse määramise, kuivõrd selle kindlustusjuhtumi
puhul tuleb määrata hüvitis sellele kuupäevale eelnenud perioodi
eest:

1. Määrus (EMÜ) nr 574/72 tunnistatakse kehtetuks alates
1. maist 2010.

a)

perioodi eest enne rakendusmääruse asjaomase liikmesriigi
territooriumil jõustumist, määruse (EMÜ) nr 1408/71 või as
jaomaste liikmesriikide vahel jõus olevate lepingute kohaselt;

b)

perioodi eest, mis algab rakendusmääruse asjaomase liikmes
riigi territooriumil jõustumisel, põhimääruse kohaselt.

Määrus (EMÜ) nr 574/72 jääb siiski jõusse ning säilitab õigusliku
mõju järgmise suhtes:

a)

nõukogu 14. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 859/2003, mil
lega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja määruse
(EMÜ) nr 574/72 sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda
need sätted juba ei hõlma üksnes nende kodakondsuse alu
sel, (1) kuni kõnealuse määruse kehtetuks tunnistamise või
muutmiseni;

b)

nõukogu 13. juuni 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 1661/85,
millega nähakse ette ühenduse võõrtööliste sotsiaalkindlus
tuseeskirjade tehnilised kohandused seoses Gröönimaaga, (2)
kuni kõnealuse määruse kehtetuks tunnistamise või
muutmiseni;

c)

Euroopa Majanduspiirkonna leping, (3) ühelt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Kon
föderatsiooni vaheline leping isikute vaba liikumise kohta (4)
ning muud lepingud, mis sisaldavad viidet määrusele (EMÜ)
nr 574/72, kuni kõnealuseid lepinguid pole muudetud raken
dusmäärust silmas pidades.

Kui punktis a osutatud sätete alusel arvutatud summa on suurem
kui punktis b osutatud sätete alusel arvutatud summa, on kõne
alusel isikul siiski jätkuvalt õigus summale, mis on arvutatud
punktis a osutatud sätete alusel.
2.
Invaliidsus-, vanadus- või toitjakaotushüvitise saamise taot
lus, mis on esitatud liikmesriigi asutusele alates rakendusmääruse
asjaomase liikmesriigi territooriumil jõustumisest, tingib auto
maatselt selle, et vastavalt põhimäärusele tuleb ümber hinnata hü
vitised, mille ühe või mitme liikmesriigi asutus või asutused on
enne seda kuupäeva sama kindlustusjuhtumi eest määranud; sel
line ümberhindamine ei tohi põhjustada määratud hüvitise sum
ma vähendamist.

Artikkel 95
Elektroonilise andmevahetuse suhtes kohaldatav
üleminekuperiood
1.
Igal liikmesriigil on käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 ko
haselt õigus kohaldada elektroonilise andmevahetuse suhtes
üleminekuperioodi.

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

ELT L 124, 20.5.2003, lk 1.
EÜT L 160, 20.6.1985, lk 7.
EÜT L 1, 3.1.1994, lk 1.
EÜT L 114, 30.4.2002, lk 6.
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2.
Nõukogu 29. juuni 1998. aasta direktiivis 98/49/EÜ ühen
duse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate
täiendavate pensioniõiguste kaitse kohta (1) ning üldisemalt kõi
kides ühenduse õigusaktides loetakse viiteid määrusele (EMÜ)
nr 574/72 viidetena rakendusmäärusele.
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Artikkel 97
Avaldamine ja jõustumine
Käesolev määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. See jõustub
1. mail 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 16. september 2009

(1) EÜT L 209, 25.7.1998, lk 46.

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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1. LISA
Kahepoolsete konventsioonide rakendussätted, mis jäävad jõusse, ja uued kahepoolsed rakenduskonventsioonid
(osutatud rakendusmääruse artikli 8 lõikes 1 ja artikli 9 lõikes 2)
BELGIA-TAANI
8. mai 2006. aasta ja 21. juuni 2006. aasta kirjavahetus Belgias kindlustatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja Taanis
elavatele pereliikmetele ja Belgias kindlustatud, kuid Taanis elavatele pensionäridele ja/või nende pereliikmetele ette nähtud
hüvitise tegeliku summa tagasimaksmise kohta
BELGIA-SAKSAMAA
29. jaanuari 1969. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustusmaksete kogumise ja sissenõudmise kohta
BELGIA-IIRIMAA
19. mai ja 28. juuli 1981. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 70 lõike 3 kohta (mää
ruse (EMÜ) nr 1408/71 III jaotise 1. ja 6. peatüki järgsete mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulude tagasimaksmisest
vastastikune loobumine) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse ku
lude tagasimaksmisest vastastikune loobumine)
BELGIA-HISPAANIA
25. mai 1999. aasta kokkulepe mitterahaliste hüvitiste tagasimaksmise kohta vastavalt määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja
(EMÜ) nr 574/72 sätetele
BELGIA-PRANTSUSMAA
a)

4. juulil 1984. aasta kokkulepe ühes riigis elavate ja teises riigis töötavate piirialatöötajate arstliku läbivaatuse kohta

b)

14. mai 1976. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis
on sõlmitud vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikele 2

c)

3. oktoobri 1977. aasta kokkulepe seoses määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 92 rakendamisega (sotsiaalkindlustuse sis
semaksete sissenõudmine)

d)

29. juuni 1979. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 70 lõikes 3 ette nähtud tagasimaksmisest vastas
tikuse loobumise kohta (töötushüvitiste kulud)

e)

6. märtsi 1979. aasta halduskokkulepe 12. oktoobri 1978. aasta konventsiooni (Belgia ja Prantsusmaa vahelise sot
siaalkindlustussüsteemi kohta) füüsilisest isikutest ettevõtjaid puudutavaid sätteid käsitleva lisaklausli rakendamise ük
sikasjade kohta

f)

21. novembri 1994. aasta ja 8. veebruari 1995. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tasaarveldamise korra kohta vas
tavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 94, 95 ja 96

BELGIA-ITAALIA
a)

12. jaanuari 1974. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 rakendamise kohta

b)

31. oktoobri 1979. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 18 lõike 9 rakendamise kohta

c)

10. detsembri 1991. aasta ja 10. veebruari 1992. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tagasimaksmise kohta vasta
valt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 93

d)

21. novembri 2003. aasta kokkulepe vastastikuste nõuete tasaarvestamise tingimuste kohta nõukogu määruse (EMÜ)
nr 574/72 artiklite 94 ja 95 kohaselt

30.10.2009
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BELGIA-LUKSEMBURG
a)

28. jaanuari 1961. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustuse sissemaksete sissenõudmise kohta

b)

16. aprilli 1976. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta vas
tavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikele 2

BELGIA-MADALMAAD
a)

21. märtsi 1968. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustuse sissemaksete kogumise ja sissenõudmise kohta koos 25. novemb
ril 1970. aastal sõlmitud halduskokkuleppega, millega rakendatakse seda kokkulepet

b)

13. märtsi 2006. aasta kokkulepe ravikindlustuse kohta

c)

12. augusti 1982. aasta kokkulepe haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning invaliidsuskindlustuse kohta

BELGIA-ÜHENDKUNINGRIIK
a)

4. mai ja 14. juuni 1976. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta (halduskontrolli ja arst
liku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)

b)

18. jaanuari ja 14. märtsi 1977. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 kohta (määruse (EMÜ)
nr 1408/71 III jaotise 1. peatüki kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmise või tagasimaksmisest
loobumise kord), mida on muudetud 4. mai ja 23. juuli 1982. aasta kirjavahetusega (kokkulepe määruse (EMÜ)
nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti a kohaldamisest tulenenud kulude tagasimaksmise kohta)

BULGAARIA-TŠEHHI VABARIIK
25. novembri 1998. aasta lepingu artikli 29 lõiked 1 ja 3 ning 30. novembri 1999. aasta halduslepingu artikli 5 lõige 4 hal
duskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta
BULGAARIA-SAKSAMAA
17. detsembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni pensioni valdkonnas rakendamist käsitleva halduskokkuleppe ar
tiklid 8 ja 9
TŠEHHI VABARIIK-SLOVAKKIA
8. jaanuari 1993. aasta halduskokkuleppe artiklid 15 ja 16, mis käsitlevad tööandja asukoha ja elukoha mõiste määratlust,
et kohaldada 29. oktoobri 1992. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artiklit 20
TAANI-IIRIMAA
22. detsembri 1980. aasta ja 11. veebruari 1981. aasta kirjavahetus vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta selliste
mitterahaliste hüvitiste kulude puhul, mida on antud ravi-, rasedus- ja sünnitus-, tööõnnetus- ja kutsehaigusekindlustuse alu
sel, samuti töötushüvitiste ning halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude puhul (määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36
lõige 3 ja artikli 63 lõige 3 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõige 2)
TAANI-KREEKA
8. mai 1986. aasta kokkulepe osalise vastastikuse loobumise kohta haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse ja kutsehai
guse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmisest ning loobumise kohta halduskontrolli ja arstliku läbivaa
tuse kulude tagasimaksmisest
TAANI-HISPAANIA
11. detsembri 2006. aasta kokkulepe Hispaanias kindlustatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja Taanis elavatele pere
liikmetele ja Hispaanias kindlustatud, kuid Taanis elavatele pensionäridele ja/või nende pereliikmetele ette nähtud hüvitise
tegeliku summaga seotud ettemaksete ja ajapiirangute ning selle summa tagasimaksmise kohta
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TAANI-PRANTSUSMAA
29. juuni 1979. aasta kokkulepe ja 2. juuni 1993. aasta täiendav kokkulepe osalise tagasimaksmisest loobumise kohta vas
tavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõikele 3 ja artikli 63 lõikele 3 ning vastastikuse tagasimaksmisest loobumise
kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikele 2 (osaline loobumine haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõn
netuse ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmisest ning loobumine halduskontrolli ja arst
liku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest)
TAANI-ITAALIA
18. novembri 1998. aasta kokkulepe haigus-, rasedus- ja sünnitus-, tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse korral antud mit
terahaliste hüvitiste kulude ning halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmise kohta
TAANI-LUKSEMBURG
19. juuni 1978. aasta kokkulepe vastastikuse loobumise kohta kulude tagasimaksmisest, mis on ette nähtud määruse (EMÜ)
nr 1408/71 artikli 36 lõikes 3, artikli 63 lõikes 3 ja artikli 70 lõikes 3 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikes 2
(haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulud, töötushüvitise ning
halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud)
TAANI-MADALMAAD
30. märtsi ja 25. aprilli 1979. aasta kirjavahetus, mida on muudetud 12. detsembri 2006. aasta kokkuleppega haiguse, ra
seduse ja sünnituse, tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmise kohta
TAANI-PORTUGAL
17. aprilli 1998. aasta kokkulepe haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral kindlustuse kohaselt an
tud mitterahaliste hüvitiste kulude ning halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest osalise loobumise
kohta
TAANI-SOOME
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 15: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest
loobumise kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklitele 36, 63 ja 70 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse
ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulud ja töötushüvitised) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 105
(halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud)
TAANI-ROOTSI
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 15: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest
loobumise kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklitele 36, 63 ja 70 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse
ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulud ja töötushüvitised) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 105
(halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud)
TAANI-ÜHENDKUNINGRIIK
30. märtsi ja 19. aprilli 1977. aasta kirjavahetus, mida on muudetud 8. novembri 1989. aasta ja 10. jaanuari 1990. aasta
kirjavahetuse teel, kokkuleppe kohta mitterahaliste hüvitiste kulude ning halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude ta
gasimaksmisest loobumise kohta
SAKSAMAA-PRANTSUSMAA
26. mai 1981. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 92 rakendamise kohta (sotsiaalkindlustuse sissemaksete
kogumine ja sissenõudmine)
SAKSAMAA-ITAALIA
3. aprilli 2000. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustuse sissemaksete kogumise ja sissenõudmise kohta
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SAKSAMAA-LUKSEMBURG
a)

14. oktoobri 1975. aasta kokkulepped halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise koh
ta, mis on vastu võetud vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikele 2

b)

14. oktoobri 1975. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustuse sissemaksete kogumise ja sissenõudmise kohta

c)

25. jaanuari 1990. aasta kokkulepe seoses määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 20 ja artikli 22 lõike 1 punktide b ja c
kohaldamisega

SAKSAMAA-MADALMAAD
a)

18. aprilli 2001. aasta konventsiooni käsitleva 18. aprilli 2001. aasta halduskokkuleppe artikkel 9 (pensioni maksmine)

b)

21. jaanuari 1969. aasta kokkulepe sotsiaalkindlustuse sissemaksete sissenõudmise kohta

SAKSAMAA-AUSTRIA
19. juuli 1978. aasta töötuskindlustuskonventsiooni rakendamist käsitleva 2. augusti 1979. aasta kokkuleppe II jao numbrit
1 ja III jagu kohaldatakse jätkuvalt isikute suhtes, kes on 1. jaanuaril 2005 või enne seda töötanud piirialatöötajana ja jäänud
töötuks enne 1. jaanuari 2011.

SAKSAMAA-POOLA
11. jaanuari 1977. aasta kokkulepe vanaduspensione ja tööõnnetuse korral antavaid hüvitisi käsitleva 9. oktoobri 1975. aas
ta konventsiooni rakendamise kohta

EESTI-ÜHENDKUNINGRIIK
29. märtsil 2006. aastal Eesti Vabariigi ja Ühendkuningriigi pädevate võimuorganite vahel määruse (EMÜ) nr 1408/71 artik
li 36 lõike 3 ja artikli 63 lõike 3 kohaselt sõlmitud kokkulepe, millega määratakse kindlaks muud viisid kummaski riigis ni
metatud määruse kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmiseks, mille kohaldamine algas 1. mail 2004

IIRIMAA-PRANTSUSMAA
30. juuli 1980. aasta ja 26. septembri 1980. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63
lõike 3 kohta (mitterahaliste hüvitiste kulude tagasinõudmisest vastastikune loobumine) ning määruse (EMÜ) nr 574/72
artikli 105 lõike 2 kohta (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest vastastikune loobumine)

IIRIMAA-LUKSEMBURG
26. septembri 1975. aasta ja 5. augusti 1976. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63
lõike 3 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta (määruse (EMÜ) nr 1408/71 III jaotise 1. ja 4. peatüki ko
haste mitterahaliste hüvitiste kulude ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli artiklis 105 osutatud halduskontrolli ja arstliku
läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)

IIRIMAA-MADALMAAD
22. aprilli ja 27. juuli 1987. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 70 lõike 3 kohta (määruse (EMÜ)
nr 1408/71 artikli 69 rakendamisel antud hüvitiste kulude tagasimaksmisest loobumine) ja määruse (EMÜ) nr 574/72 artik
li 105 lõike 2 kohta (määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklis 105 osutatud halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasi
maksmisest loobumine)

IIRIMAA-ROOTSI
8. novembri 2000. aasta kokkulepe haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste
hüvitiste kulude ning halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta
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IIRIMAA-ÜHENDKUNINGRIIK
9. juuli 1975. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63 lõike 3 kohta (määruse (EMÜ)
nr 1408/71 III jaotise 1. ja 4. peatüki kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmise või tagasimaksmisest
loobumise kord) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude ta
gasimaksmisest loobumine)
KREEKA-MADALMAAD
8. septembri 1992. aasta ja 30. juuni 1993. aasta kirjavahetus asutustevahelise tagasimaksmise meetodite kohta
HISPAANIA-PRANTSUSMAA
17. mai 2005. aasta kokkulepe, millega kehtestatakse raviteenustega seotud hüvitistega seoses esitatud vastastikuste nõuete
haldamise ja tasaarveldamise üksikasjalik kord vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72
HISPAANIA-ITAALIA
21. novembri 1997. aasta kokkulepe tervishoiukulutuste tagasimaksmise täiustamise ja lihtsustamise uue korra kohta, mis
on seotud määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõikega 3 (mitterahaliste haigus- ning rasedus- ja sünnitushüvitiste tagasi
maksmine) ja määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitega 93, 94, 95 ja 100 ning artikli 102 lõikega 5 (haigus- ning rasedus- ja
sünnituskindlustuse hüvitiste ja hilinenud nõuete tagasimaksmise kord)
HISPAANIA-MADALMAAD
21. veebruari 2000. aasta kokkulepe Madalmaade ja Hispaania vahel, millega hõlbustatakse haigus- ning rasedus- ja sünni
tushüvitistega seotud vastastikuste nõuete tasaarveldamist määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 sätete
rakendamisel
HISPAANIA-PORTUGAL
a)

22. mai 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 42, 43 ja 44 (töötushüvitiste eksport). See kanne on kehtiv kaks aastat
alates määruse (EÜ) nr 883/2004 kohaldamise kuupäevast

b)

2. oktoobri 2002. aasta kokkulepe, millega kehtestatakse raviteenuste osutamise eest esitatud vastastikuste nõuete hal
damise ja tasaarveldamise üksikasjalik kord, et soodustada ja kiirendada nende nõuete tasaarveldamist

HISPAANIA-ROOTSI
1. detsembri 2004. aasta kokkulepe määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 alusel antud mitterahaliste hüvitiste
kulude tagasimaksmise kohta
HISPAANIA-ÜHENDKUNINGRIIK
18. juuni 1999. aasta kokkulepe vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 antud mitterahaliste hüvitiste
kulude tagasimaksmise kohta
PRANTSUSMAA-ITAALIA
a)

14. mai ja 2. augusti 1991. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tasaarveldamise tingimuste kohta määruse (EMÜ)
nr 574/72 artikli 93 kohaselt

b)

22. märtsi ja 15. aprilli 1994. aasta täiendav kirjavahetus vastastikuste võlgnevuste tasaarveldamise menetluste kohta
vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 94, 95 ja 96

c)

2. aprilli 1997. aasta ja 20. oktoobri 1998. aasta kirjavahetus, millega muudetakse punktides a ja b nimetatud kirja
vahetust seoses vastastikuste võlgnevuste tasaarveldamise menetlustega vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artik
litele 93, 94, 95 ja 96

d)

28. juuni 2000. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikes 1 osutatud kulude tagasimaksmisest loo
bumise kohta seoses nimetatud määruse artikli 51 kohaselt taotletud halduskontrolli ja arstliku läbivaatusega
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PRANTSUSMAA-LUKSEMBURG
a)

2. juuli 1976. aasta kokkulepe töötaja pereliikmetele, kes ei ela saamas riigis kui asjaomane töötaja, haiguse või rase
duse ja sünnituse eest ette nähtud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis on ette näh
tud nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõikes 3

b)

2. juuli 1976. aasta kokkulepe endistele piirialatöötajatele, nende pereliikmetele või nende ülalpidamisel olnud isiku
tele haiguse või raseduse ja sünnituse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmisest loobumise kohta,
mis on ette nähtud nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõikes 3

c)

2. juuli 1976. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis
on ette nähtud nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikes 2

d)

17. juuli ja 20. septembri 1995. aasta kirjavahetus vastastikuste nõuete tasaarveldamise üksikasjade kohta vastavalt mää
ruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 95 ja 96

PRANTSUSMAA-MADALMAAD
a)

28. aprilli 1997. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta vas
tavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 105

b)

29. septembri 1998. aasta kokkulepe, millega kehtestatakse eritingimused tagasimakstavate mitterahaliste hüvitiste
summade kindlaksmääramiseks vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72

c)

3. veebruari 1999. aasta kokkulepe, millega kehtestatakse eritingimused haigushüvitistega seotud vastastikuste võlg
nevuste haldamiseks ja tasaarveldamiseks vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72

PRANTSUSMAA-PORTUGAL
28. aprilli 1999. aasta kokkulepe, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad raviteenuste osutamisega seotud vastasti
kuste nõuete haldamiseks ja tasaarveldamiseks vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72
PRANTSUSMAA-ÜHENDKUNINGRIIK
a)

25. märtsi ja 28. aprilli 1997. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta (halduskontrolli ja
arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)

b)

8. detsembri 1998. aasta kokkulepe erimeetodite kohta mitterahaliste hüvitiste eest tagasimakstavate summade kind
laksmääramiseks vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72

ITAALIA-LUKSEMBURG
19. jaanuari 1955. aasta halduskokkuleppe artikli 4 lõiked 5 ja 6 sotsiaalkindlustuse üldkonventsiooni sätete rakendamise
kohta (põllumajandustöötajate ravikindlustus)
ITAALIA-MADALMAAD
24. detsembri 1996. aasta ja 27. veebruari 1997. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63
lõike 3 kohta
ITAALIA-ÜHENDKUNINGRIIK
15. detsembril 2005. aastal Itaalia Vabariigi ja Ühendkuningriigi pädevate võimuorganite vahel määruse (EMÜ) nr 1408/71
artikli 36 lõike 3 ja artikli 63 lõike 3 kohaselt alla kirjutatud kokkulepe, millega määratakse kindlaks muud viisid kummaski
riigis nimetatud määruse kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmiseks, mille kohaldamine algas 1. jaa
nuaril 2005
LUKSEMBURG-MADALMAAD
1. novembri 1976. aasta kokkulepe halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta, mis
on vastu võetud vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikele 2
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LUKSEMBURG-ROOTSI
27. novembri 1996. aasta kokkulepe kulude tagasimaksmise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas
LUKSEMBURG-ÜHENDKUNINGRIIK
18. detsembri 1975. aasta ja 20. jaanuari 1976. aasta kirjavahetus seoses määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõikega 2
(määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklis 105 osutatud halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)
UNGARI-ÜHENDKUNINGRIIK
1. novembril 2005. aastal Ungari Vabariigi ja Ühendkuningriigi pädevate võimuorganite vahel määruse (EMÜ) nr 883/2004
artikli 35 lõike 3 ja artikli 41 lõike 2 kohaselt sõlmitud kokkulepe, millega määratakse kindlaks muud viisid kummaski riigis
nimetatud määruse kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmiseks, mille kohaldamine algas 1. mail 2004
MALTA-ÜHENDKUNINGRIIK
17. jaanuaril 2007. aastal Malta ja Ühendkuningriigi pädevate võimuorganite vahel määruse (EMÜ) nr 883/2004 artikli 35
lõike 3 ja artikli 41 lõike 2 kohaselt sõlmitud kokkulepe, millega määratakse kindlaks muud viisid kummaski riigis nime
tatud määruse kohaselt antud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmiseks, mille kohaldamine algas 1. mail 2004
MADALMAAD-PORTUGAL
11. detsembri 1987. aasta kokkulepe haiguse ning raseduse ja sünnituse korral antavate mitterahaliste hüvitiste kulude ta
gasimaksmise kohta
MADALMAAD-ÜHENDKUNINGRIIK
a)

11. augusti 1954. aasta konventsiooni rakendamist käsitleva 12. juuni 1956. aasta halduskokkuleppe artikli 3 teine
lause

b)

25. aprilli ja 26. mai 1986. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 kohta (mitterahaliste hü
vitiste kulude tagasimaksmine või tagasimaksmisest loobumine) hiljem muudetud kujul

PORTUGAL-ÜHENDKUNINGRIIK
8. juunil 2004. aastal kehtestatud kord, millega määratakse kindlaks muud viisid kummaski riigis antud mitterahaliste hü
vitiste kulude tagasimaksmiseks, mille kohaldamine algas 1. jaanuaril 2003
SOOME-ROOTSI
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 15: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest
loobumise kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklitele 36, 63 ja 70 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuse
ja kutsehaiguse korral antud mitterahaliste hüvitiste kulud ja töötushüvitised) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklile 105
(halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud)
SOOME-ÜHENDKUNINGRIIK
1. ja 20. juuni 1995. aasta kirjavahetus määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63 lõike 3 kohta (mitteraha
liste hüvitiste kulude tagasimaksmine või tagasimaksmisest loobumine) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2
kohta (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)
ROOTSI-ÜHENDKUNINGRIIK
15. aprilli 1997. aasta kokkulepe määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõike 3 ja artikli 63 lõike 3 kohta (mitterahaliste
hüvitiste kulude tagasimaksmine või tagasimaksmisest loobumine) ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 105 lõike 2 kohta
(halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumine)
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2. LISA
Riigiteenistujate eriskeemid
(osutatud rakendusmääruse artiklites 31 ja 41)
A. Riigiteenistujate eriskeemid, mille suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 883/2004 III jaotise 1. peatükki mitterahaliste
hüvitiste kohta
Saksamaa
Riigiteenistujate ravikindlustuse eriskeem
B. Riigiteenistujate eriskeemid, mille suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 883/2004 III jaotise 1. peatükki (välja arvatud
artiklit 19, artikli 27 lõiget 1 ja artiklit 35) mitterahaliste hüvitiste kohta
Hispaania
Riigiteenistujate sotsiaalkindlustuse eriskeem
Relvajõudude sotsiaalkindlustuse eriskeem
Kohtuametnike ja haldustöötajate sotsiaalkindlustuse eriskeem
C. Riigiteenistujate eriskeemid, mille suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 883/2004 III jaotise 2. peatükki mitterahaliste
hüvitiste kohta
Saksamaa
Riigiteenistujate õnnetusjuhtumikindlustuse eriskeem
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3. LISA
Liikmesriigid, kes nõuavad mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmist püsisummade alusel
(osutatud rakendusmääruse artikli 63 lõikes 1)
IIRIMAA
HISPAANIA
ITAALIA
MALTA
MADALMAAD
PORTUGAL
SOOME
ROOTSI
ÜHENDKUNINGRIIK
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4. LISA
Rakendusmääruse artikli 88 lõikes 4 osutatud andmebaasi üksikasjad
1. Andmebaasi sisu
Asjaomaste üksuste elektroonilises kataloogis (internetiaadressid) märgitakse järgmised andmed:
a)

üksuste nimed liikmesriigi ametlikus keeles/ametlikes keeltes ja samuti inglise keeles;

b)

identifitseerimisnumber ja EESSI elektrooniline aadress;

c)

nende funktsioon seoses põhimääruse artikli 1 punktides m, q ja r ning rakendusmääruse artikli 1 punktides a ja b
toodud mõistete määratlusega;

d)

nende pädevus seoses erinevate riskide, hüvitiste tüüpide, skeemide ja geograafilise hõlmavusega;

e)

millist põhimääruse osa üksused kohaldavad;

f)

järgmised kontaktandmed: postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress ja asjaomane internetiaadress;

g)

mis tahes muu põhimääruse ja rakendusmääruse kohaldamiseks vajalik teave.

2. Andmebaasi haldamine
a)

Elektroonilise kataloogi majutamine korraldatakse projekti EESSI raames Euroopa Komisjoni tasandil.

b)

Liikmesriigid on vastutavad üksustega seotud vajaliku teabe kogumise ja kontrollimise ning nende vastutusalasse
kuuluvate kannete või kannetes tehtavate muudatuste õigeaegse Euroopa Komisjonile edastamise eest.

3. Juurdepääs
Andmebaasi toimimiseks ja haldamiseks kasutatav teave ei ole avalikkusele kättesaadav.
4. Julgeolek
Kõigi andmebaasis tehtavate muudatuste kohta (andmete sisestamine, ajakohastamine, kustutamine) tuleb teha sissekan
ne logifaili. Enne kataloogile kannete muutmiseks juurdepääsu võimaldamist kasutajad identifitseeritakse ja kontrolli
takse nende autentsust. Enne kande muutmise katset kontrollitakse, kas kasutajal on õigus seda teha. Mis tahes loata
tegevus keelatakse ja selle kohta tehakse sissekanne logifaili.
5. Keelte kasutamise kord
Andmebaasi üldine keel on inglise keel. Üksuste nimed ja nende kontaktandmed tuleks sisestada liikmesriigi ametlikus
keeles / ametlikes keeltes.
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5. LISA
Liikmesriigid, kes määravad vastastikku kindlaks põhimääruse artikli 65 lõike 6 kolmandas lauses nimetatud
suurima tagasimaksesumma, võttes aluseks oma õigusaktidega eelneval kalendriaastal ette nähtud
töötushüvitiste keskmise summa
(osutatud rakendusmääruse artiklis 70)
BELGIA
TŠEHHI VABARIIK
SAKSAMAA
AUSTRIA
SLOVAKKIA
SOOME

30.10.2009

30.10.2009
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 988/2009,
16. september 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja
määratakse kindlaks selle lisade sisu
(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Kuna määruse (EÜ) nr 883/2004 eesmärgiks on koordi
neerida sotsiaalkindlustuse õigusakte, mille eest vastutavad
eranditult liikmesriigid, siis ei võeta kõnealusesse määru
sesse kirjeid, mis ei ühti selle eesmärkidega või mille ees
märk on üksnes selgitada siseriiklike õigusaktide
tõlgendamist.

(6)

Mõnes taotluses tõstatati teemasid, mis olid ühised mitme
le liikmesriigile: seetõttu on asjakohane käsitleda neid kü
simusi üldisemal tasemel, kas määruse (EÜ) nr 883/2004
põhiteksti või mõnda teist selle lisa täpsustades (mida tu
leks seetõttu sellele vastavalt muuta) või sättega määruse
(EÜ) nr 883/2004 artiklis 89 viidatud rakendusmääruses,
ning mitte lisades XI lisasse sarnaseid kirjeid mitme liik
mesriigi kohta.

(7)

Määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklit 28 tuleks muuta, et sel
gitada ja laiendada selle kohaldamisala ning tagada, et en
diste piirialatöötajate pereliikmed võivad samuti kasutada
võimalust jätkata ravi kindlustatud isiku endises töökoha
riigis pärast tema pensionile jäämist, välja arvatud juhul,
kui liikmesriik, kus piirialatöötaja viimati töötas, on loet
letud III lisas.

(8)

On asjakohane hinnata määruse (EÜ) nr 883/2004 III lisa
kohaste piirialatöötajate pereliikmete mitterahaliste hüvi
tiste õiguste piirangute kohaldamise tähtsust, sagedust, ula
tust ja kulusid nende liikmesriikide osas, kes jäävad
kõnealuses lisas esitatud loetelusse ka pärast nelja aasta
möödumist kõnealuse määruse kohaldamise kuupäevast.

(9)

Ka teatavaid eriküsimusi on asjakohane käsitleda vastavalt
nende eesmärgile ja sisule pigem muudes määruse (EÜ)
nr 883/2004 lisades kui XI lisas, et tagada kõnealuse mää
ruse lisades järjepidevus.

(10)

Mõnda liikmesriiki käsitlevad kirjed nõukogu määruse
(EMÜ) nr 1408/71 (4) VI lisas on nüüd hõlmatud määruse
(EÜ) nr 883/2004 teatavate üldsätetega. Sellest tulenevalt
on mitu määruse (EMÜ) nr 1408/71 VI lisa kirjet muutu
nud liigseks.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle ar
tikleid 42 ja 308,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta
määruses (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimise kohta (3) sätestatakse, et enne kõnealuse
määruse kohaldamise kuupäeva määratakse kindlaks sel
le II, X ja XI lisa sisu.
Määruse (EÜ) nr 883/2004 I, III, IV, VI, VII, VIII ja IX lisa
tuleks kohandada, et võtta arvesse nende liikmesriikide va
jadusi, kes on ühinenud Euroopa Liiduga pärast kõnealuse
määruse vastuvõtmist, ja ka hiljutisi arenguid teistes
liikmesriikides.
Määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 56 lõike 1 ja artikli 83
kohaselt nähakse teatavate liikmesriikide õigusaktide ra
kendamise erisätted ette kõnealuse määruse XI lisas. XI lisa
eesmärgiks on võtta arvesse liikmesriikide erinevate sot
siaalkindlustussüsteemide iseärasusi, et hõlbustada koordi
neerimisnormide rakendamist. Mitu liikmesriiki tegi
ettepanekuid oma sotsiaalkindlustuse õigusaktide kohalda
mist käsitlevate kirjete lisamiseks kõnealusesse lisasse ning
andsid komisjonile oma õigusaktide ja -süsteemide kohta
õiguslikke ning praktilisi selgitusi.
Võttes arvesse ratsionaliseerimise ja lihtsustamise vajadust,
on vajalik ühine lähenemisviis, et tagada eri liikmesriikide
samalaadsete või sama eesmärgiga kirjete põhimõtteliselt
ühtemoodi käsitlemine.

(1) ELT C 161, 13.7.2007, lk 61.
(2) Euroopa Parlamendi 9. juuli 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Tea
tajas seni avaldamata), nõukogu 17. detsembri 2008. aasta ühine sei
sukoht (ELT C 33 E, 10.2.2009, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 22. aprilli
2009. aasta seisukoht. Nõukogu 27. juuli 2009. aasta otsus.
(3) ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(4) EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2.
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(11)

Võimalike arusaamatuste vältimiseks tuleks liikmesriikide
õigusaktidele samuti viidata algkeeles, et hõlbustada koda
nikel määruse (EÜ) nr 883/2004 kasutamist, juhul kui nad
küsivad teavet liikmesriikide ametiasutustelt või esitavad
neile taotlusi.

(12)

Määrust (EÜ) nr 883/2004 tuleks seega muuta.

(13)

Määruses (EÜ) nr 883/2004 on sätestatud, et seda kohal
datakse alates rakendusmääruse jõustumise kuupäevast.
Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates sa
mast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt.
1) Põhjenduse 17 järele lisatakse järgmine põhjendus:
„(17a) Kui isiku suhtes hakatakse käesoleva määruse II jaoti
se kohaselt kohaldama liikmesriigi õigusakte, tuleks
kindlustusskeemidega liitumise ja hüvitiste saamise
õiguse tingimused määrata kindlaks pädeva liikmes
riigi õigusaktidega, järgides ühenduse õigust.”

30.10.2009

ii)

III jaotise 2. peatüki (tööõnnetused ja kutsehaigu
sed) kohaldamisel kõik alapunktis i määratletud
tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitteraha
lised hüvitised, mis on ette nähtud liikmesriikide
tööõnnetusi ja kutsehaigusi hõlmavate skeemide
alusel;”.

4) Artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.

Käesolevat määrust ei kohaldata

a)

sotsiaal- ja arstiabi suhtes ega

b)

hüvitiste suhtes, mille puhul liikmesriik võtab vastutuse
isikutele põhjustatud kahju eest ja annab selle eest kom
pensatsiooni, näiteks hüvitised sõja ja sõjalise tegevuse
ohvritele või nende sündmuste tagajärgede tõttu kanna
tanutele; kuritegude, tapmise või terroriaktide ohvritele;
liikmesriigi esindajate poolt nende kohustuste täitmisel
tekitatud kahju kannatanutele; või poliitilistel, usulistel
või päritoluga seotud põhjustel ebasoodsa kohtlemise all
kannatanud isikutele.”

5) Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Kui liikmesriigi õigusaktidest tulenevalt on vabatahtli
ku kindlustuse või kohustusliku kindlustuse vabatahtliku jät
kamise tingimuseks selles liikmesriigis elamine või eelnev
töötamine või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, siis
kohaldatakse artikli 5 punkti b vaid isikute suhtes, kelle suh
tes varem on kohaldatud selle liikmesriigi õigusakte töö või
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise alusel.”

2) Põhjenduse 18 järele lisatakse järgmine põhjendus:
„(18a) Üksnes ühe liikmesriigi õigusaktide kohaldamise põ
himõte on väga oluline ja seda tuleks edendada. See ei
tohiks siiski tähendada, et üksnes käesoleva määruse
kohaselt määratud hüvitis, mis hõlmab kindlustus
maksete tegemist või kindlustuskaitset hüvitise saaja
heaks, muudaks selle liikmesriigi õigusaktid, kelle asu
tus on hüvitise määranud, asjaomase isiku suhtes ko
haldatavaks õiguseks.”
3) Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:

6) Artiklis 15 asendatakse sõna „abiteenistujad” sõnadega „le
pingulised töötajad”.
7) Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Piirialatöötaja pereliikmetel on õigus mitterahalistele
hüvitistele pädevas liikmesriigis viibimise ajal.
Kui pädev liikmesriik on loetletud III lisas, on piirialatöötaja
pereliikmetel, kes viibivad piirialatöötajaga samas liikmesrii
gis, õigus mitterahalistele hüvitistele pädevas liikmesriigis
siiski üksnes artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustel.”

„va) „mitterahalised hüvitised”:
8) Artikli 28 lõige 1 asendatakse järgmisega:
i)

III jaotise 1. peatüki (haigushüvitised, sünnitus- ja
sellega samaväärsed isadushüvitised) kohaldamisel
mitterahalised hüvitised, mis on sätestatud liikmes
riigi õigusaktides ning mille eesmärk on osutada või
teha kättesaadavaks arstiabi ning sellise abiga seon
duvad tooted ja teenused või maksta otse või hüvi
tada nende kulu. See hõlmab ka pikaajalisi
mitterahalisi hooldushüvitisi;

„1. Vanaduse või invaliidsuse tõttu pensionile jäänud pii
rialatöötajal on õigus haiguse korral saada jätkuvalt mittera
halisi hüvitisi liikmesriigis, kus ta viimati töötas või tegutses
füüsilisest isikust ettevõtjana, niivõrd kui sellega jätkatakse
selles liikmesriigis alustatud ravi. Mõiste „ravi jätkamine” tä
hendab haiguse uurimise, diagnoosimise ja ravi jätkamist
kogu haiguse kestel.
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Esimest lõiku kohaldatakse mutatis mutandis endise piiriala
töötaja pereliikmete suhtes, välja arvatud juhul, kui liikmes
riik, kus piirialatöötaja viimati tegutses, on loetletud III lisas.”
9) Artikli 36 lõige 1 asendatakse järgmisega:
Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 2 ja 2a
„1.
soodsamate sätete kohaldamist, kohaldatakse tööõnnetuste
või kutsehaigustega seotud hüvitiste suhtes ka artiklit 17,
artikli 18 lõiget 1, artikli 19 lõiget 1 ja artikli 20 lõiget 1.”

L 284/45

13) Artiklile 52 lisatakse järgmine lõige:
Olenemata lõigetest 1, 2 ja 3 ei kohaldata pro rata ar
„5.
vutust skeemide korral, mis näevad ette hüvitised, mille ar
vutamisel ei oma tähtsust ajavahemikud, tingimusel et
sellised skeemid on loetletud VIII lisa 2. osas. Sellistel juhtu
del on asjaomasel isikul õigus hüvitisele, mis arvutatakse vas
tavalt asjaomase liikmesriigi õigusaktidele.”
14) Artikli 56 lõike 1 punktis c lisatakse enne sõnu „XI lisas sä
testatud korras” sõna „vajadusel”.
15) Artikli 56 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

10) Artiklile 36 lisatakse järgmine lõige:
Pädev asutus ei või keelduda artikli 20 lõikes 1 sätes
„2a.
tatud loa andmisest tööõnnetuse tõttu kannatada saanud või
kutsehaigusesse haigestunud töötajale või füüsilisest isikust
ettevõtjale, kellel on õigus saada kõnealuse asutuse kulul hü
vitisi, juhul kui tema seisundile kohast ravi pole võimalik tal
le tema elukoha liikmesriigi territooriumil pakkuda
meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul, võttes arvesse tema
tervislikku seisundit ja haiguse võimalikku kulgu.”

„d) Juhul kui punkti c ei kohaldata, kuna liikmesriigi õigus
aktid näevad ette, et hüvitis arvutatakse muude elemen
tide kui kindlustus- või elamisperioodide põhjal, mis ei
ole seotud ajavahemikega, võtab pädev asutus seoses iga
kindlustus- või elamisperioodiga, mis on täitunud mis
tahes teise liikmesriigi õigusaktide alusel, arvesse oman
datud kapitali hulka, omandatuks loetava kapitali hulka
või mis tahes muud elementi arvutuste tegemiseks tema
suhtes kehtivate õigusaktide kohaselt, jagades selle asja
omase pensioniskeemi vastavate ajavahemikega.”
16) Artiklile 57 lisatakse järgmine lõige:

11) Artikli 51 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Kui liikmesriigi õigusaktid või teatav skeem teevad hü
vitiste saamise õiguse omandamise, säilitamise või ennista
mise tingimuseks, et asjaomane isik on kindlustatud riski
realiseerumise ajal, loetakse see tingimus täidetuks, kui asja
omane isik on varem olnud kindlustatud selle liikmesriigi
õigusaktide või teatava skeemi alusel ja on riski realiseerumi
se ajal kindlustatud sama riski suhtes teise liikmesriigi õigus
aktide alusel, või kui see nii ei ole, siis kui tal on õigus saada
hüvitist sama riski suhtes teise liikmesriigi õigusaktide koha
selt. Artiklis 57 osutatud juhtudel loetakse viimane tingimus
siiski täidetuks.”
12) Artikli 52 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Kui kooskõlas lõike 1 punktiga a sooritatud arvutuse
tulemusena on sõltumatu hüvitis ühes liikmesriigis sama suur
või suurem kui pro rata hüvitis, mis on arvutatud kooskõlas
lõike 1 punktiga b, võib pädev asutus loobuda pro rata arvu
tusest tingimusel, et
i)

selline olukord on sätestatud VIII lisa 1. osas;

ii)

õigusaktid, mis sisaldavad eeskirju artiklites 54 ja 55
osutatud kattumiste vältimiseks, ei ole kohaldatavad, väl
ja arvatud kui on täidetud artikli 55 lõikes 2 sätestatud
tingimused, ning

iii) konkreetsel juhul ei ole seoses teise liikmesriigi õigusak
tide alusel täitunud kindlustusperioodidega kohaldatav
artikkel 57.”

Käesolevat artiklit ei kohaldata VIII lisa 2. osas loetle
„4.
tud skeemide suhtes.”
17) Artikli 62 lõikes 3 asendatakse sõna „piirialatöötajate” sõna
ga „töötute”.
18) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 68a
Hüvitiste maksmine
Juhul kui isik, kellele tuleks anda perehüvitisi, ei kasuta neid
pereliikmete ülalpidamiseks, täidab pädev asutus oma jurii
dilise kohustuse, makstes kõnealused hüvitised pereliikmeid
tegelikult ülalpidavale füüsilisele või juriidilisele isikule pere
liikmete elukoha liikmesriigis asuva asutuse või nende eluko
ha liikmesriigi pädeva võimuorgani poolt selleks määratud
asutuse või organi taotlusel ja vahendusel.”
19) Artiklit 87 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 8 asendatakse järgmisega:
„8.
Kui käesoleva määruse tulemusena kohaldatakse
isiku suhtes sellise liikmesriigi õigusakte, mis pole mää
ratletud kooskõlas määruse (EMÜ) nr 1408/71 II jaoti
sega, säilitavad need õigusaktid kehtivuse, tingimusel et
asjakohane olukord jääb muutumatuks, ja igal juhul mit
te kauem kui kümne aasta jooksul alates käesoleva mää
ruse kohaldamise kuupäevast, välja arvatud kui
asjaomane isik taotleb, et tema suhtes kohaldataks käes
oleva määruse alusel kohaldatavaid õigusakte. Taotlus
esitatakse kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse
kohaldamise kuupäeva selle liikmesriigi pädevale asutu
sele, kelle õigusakte käesoleva määruse alusel kohalda
takse, kui asjaomase isiku suhtes hakatakse kohaldama
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selle liikmesriigi õigusakte alates käesoleva määruse ko
haldamise kuupäevast. Kui taotlus esitatakse pärast ni
metatud tähtaega, toimub kohaldatavate õigusaktide
osas üleminek järgmise kuu esimesel päeval.”;
b)

lisatakse järgmised lõiked:
„10a.
III lisas olevad kanded Eesti, Hispaania, Itaalia,
Leedu, Ungari ja Madalmaade kohta kaotavad kehtivuse
nelja aasta möödumisel käesoleva määruse kohaldamise
kuupäevast.
10b.
III lisas sätestatud loetelu vaadatakse läbi hilje
malt 31. oktoobril 2014. halduskomisjoni aruande põh
jal. Kõnealune aruanne sisaldab III lisa sätete
kohaldamise tähtsuse, sageduse, ulatuse ja kulude mõ
juanalüüsi nii absoluut- kui ka suhtarvudes. Samuti si
saldab kõnealune aruanne nimetatud sätete võimaliku

30.10.2009

kehtetuks tunnistamise mõju nende liikmesriikide osas,
kes jäävad kõnealuses lisas esitatud loetelusse ka pärast
lõikes 10a osutatud kuupäeva. Nimetatud aruande alu
sel teeb komisjon otsuse, kas esitada loetelu läbivaatami
se ettepanek, mille eesmärk on põhimõtteliselt loetelu
kehtetuks tunnistamine, kui halduskomisjoni aruandes
ei esitata mõjuvaid põhjusi selle tegemata jätmiseks.”
20) Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 89
osutatud rakendusmääruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 16. september 2009
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUŽEK

C. MALMSTRÖM
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LISA
Määruse (EÜ) nr 883/2004 lisade muudatused
A. I lisa muudetakse järgmiselt.
1)

I osas (ülalpidamistoetuste ettemaksed):
a)

pealkiri „A. BELGIA” asendatakse pealkirjaga „BELGIA”;

b)

pealkirja „BELGIA” all oleva kande järele lisatakse järgmine kanne:
„BULGAARIA
Riigi makstavad ülalpidamistoetused perekonnaseaduse artikli 92 alusel”;

c)

pealkirjad „B. TAANI” ja „C. SAKSAMAA” asendatakse vastavalt pealkirjadega „TAANI” ja „SAKSAMAA”;

d)

pealkirja „SAKSAMAA” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„EESTI
Elatisabi 21. veebruari 2007. aasta elatisabi seaduse alusel
HISPAANIA
Ülalpidamistoetuste ettemaksed 7. detsembri 2007. aasta kuningliku dekreedi 1618/2007 alusel”;

e)

pealkiri „D. PRANTSUSMAA” asendatakse pealkirjaga „PRANTSUSMAA”;

f)

pealkirja „PRANTSUSMAA” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„LEEDU
Laste ülalpidamisfondist tehtavad maksed laste ülalpidamisfondi seaduse alusel
LUKSEMBURG
Ülalpidamistoetuste ettemaksed ja sissenõudmine 26. juuli 1980. aasta seaduse tähenduses”;

g)

pealkiri „E. AUSTRIA” asendatakse pealkirjaga „AUSTRIA”;

h)

pealkirja „AUSTRIA” all oleva kande järele lisatakse järgmine kanne:
„POOLA
Alimendifondist makstavad hüvitised alimentidele õigust omavate isikute toetamise seaduse alusel”;

i)

pealkiri „F. PORTUGAL” asendatakse pealkirjaga „PORTUGAL”;

j)

pealkirja „PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„SLOVEENIA
Ülalpidamistoetuse asendamine vastavalt Sloveenia Vabariigi 25. juuli 2006. aasta riikliku tagatis- ja ülalpi
damisfondi seadusele
SLOVAKKIA
Alimentide asendushüvitis (ülalpidamistoetuse asendus) vastavalt seadusele nr 452/2004 alimentide asendus
hüvitise kohta, muudetud hilisemate määrustega”;

k)
2)

pealkirjad „G. SOOME” ja „H. ROOTSI” asendatakse vastavalt pealkirjadega „SOOME” ja „ROOTSI”.

II osas (erilised sünnitus- ja lapsendamistoetused):
a)

pealkiri „A. BELGIA” asendatakse pealkirjaga „BELGIA”;
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b)

pealkirja „BELGIA” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„BULGAARIA
Ühekordne rasedus- ja sünnitustoetus (laste eest makstavate peretoetuste seadus)
TŠEHHI VABARIIK
Sünnitoetus
EESTI
a)

Sünnitoetus

b)

Lapsendamistoetus”;

c)

pealkirjad „B. HISPAANIA” ja „C. PRANTSUSMAA” asendatakse vastavalt pealkirjadega „HISPAANIA” ja
„PRANTSUSMAA”;

d)

kanne „HISPAANIA” asendatakse järgmisega:
„HISPAANIA
Ühekordsed sünnitus- ja lapsendamistoetused”;

e)

pealkirja „PRANTSUSMAA” all oleva teksti järele lisatakse järgmised sõnad:
„, välja arvatud siis, kui neid makstakse isikule, kellele lähtuvalt artiklist 12 või artiklist 16 kohaldatakse Prant
susmaa õigusakte”;

f)

pealkirja „PRANTSUSMAA” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„LÄTI
a)

Sünnitoetus

b)

Lapsendamistoetus

LEEDU
Ühekordne lapsetoetus”;
g)

pealkiri „D. LUKSEMBURG” asendatakse pealkirjaga „LUKSEMBURG”;

h)

pealkirja „LUKSEMBURG” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„UNGARI
Rasedus- ja sünnitustoetus
POOLA
Ühekordne sünnitoetus (perehüvitiste seadus)
RUMEENIA
a)

Sünnitoetus

b)

Imikuvarustus vastsündinutele

SLOVEENIA
Sünnitoetus
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SLOVAKKIA

i)

a)

Sünnitoetus

b)

Täiendav sünnitoetus”;

pealkiri „E. SOOME” asendatakse pealkirjaga „SOOME”.

B. II lisa asendatakse järgmisega
„II LISA
KONVENTSIOONIDE SÄTTED, MIS JÄÄVAD KEHTIMA JA MIDA VAJADUSEL KOHALDATAKSE ÜKSNES
NENDEGA HÕLMATUD ISIKUTE SUHTES (artikli 8 lõige 1)

Üldised märkused
Tuleb märkida, et kahepoolsete konventsioonide sätted, mis ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse ja mis jää
vad liikmesriikide vahel kehtima, ei ole käesolevas lisas loetletud. Nende sätete hulka kuuluvad liikmesriikidevahelised
kohustused, mis tulenevad näiteks kolmandas riigis täitunud kindlustusperioodide liitmisega seotud sätteid sisaldavatest
konventsioonidest.
Sotsiaalkindlustuskonventsioonide jätkuvalt kohaldatavad sätted:
BELGIA – SAKSAMAA
7. detsembri 1957. aasta üldkonventsiooniga samal kuupäeval sõlmitud lõpp-protokolli artiklid 3 ja 4, nagu need on
esitatud 10. novembri 1960. aasta lisaprotokollis (mõnel piirialal enne ja pärast Teist maailmasõda ning selle ajal täi
tunud kindlustusperioodide arvessevõtmine).
BELGIA – LUKSEMBURG
24. märtsi 1994. aasta konventsioon piirialatöötajate sotsiaalkindlustuse kohta (seoses täiendavate kindlasummaliste
tagasimaksetega)
BULGAARIA – SAKSAMAA
17. detsembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 28 lõike 1 punkt b (Bulgaaria ja endise Saksa Demok
raatliku Vabariigi vahel sõlmitud konventsioonide kehtima jäämine isikute suhtes, kes said pensioni juba enne 1996.
aastat).
BULGAARIA – AUSTRIA
14. aprilli 2005. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 38 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kindlus
tusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes kõnealuse konventsiooniga hõlmatud isikute suhtes.
BULGAARIA – SLOVEENIA
18. detsembri 1957. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 2 (kuni 31. detsembrini 1957 täitunud kind
lustusperioodide arvessevõtmine).
TŠEHHI VABARIIK – SAKSAMAA
27. juuli 2001. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 39 lõike 1 punktid b ja c (endise Tšehhoslovakkia Vabariigi
ja endise Saksa Demokraatliku Vabariigi vahel sõlmitud konventsiooni kehtima jäämine isikute suhtes, kes said juba pen
sioni enne 1996. aastat; ühes osalisriigis täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine isikute suhtes, kes juba said ni
metatud perioodide eest 1. septembril 2002. aastal teiselt osalisriigilt selle territooriumil elades pensioni).
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TŠEHHI VABARIIK – KÜPROS
19. jaanuari 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 4 (millega määratakse kindlaks pädevus vas
tava 1976. aasta konventsiooni alusel täitunud tööhõiveperioodide arvutamiseks); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes
selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

TŠEHHI VABARIIK – LUKSEMBURG
17. novembri 2000. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 52 lõige 8 (pensionikindlustusperioodide arvessevõt
mine poliitiliste pagulaste puhul).

TŠEHHI VABARIIK – AUSTRIA
20. juuli 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kindlustus
perioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

TŠEHHI VABARIIK – SLOVAKKIA
29. oktoobri 1992. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artiklid 12, 20 ja 33 (artikliga 12 määratakse kindlaks päde
vus toitjakaotushüvitiste andmiseks; artikliga 20 määratakse kindlaks pädevus kuni Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi lagu
nemise päevani täitunud kindlustusperioodide arvutamiseks; artikliga 33 määratakse kindlaks pädevus enne Tšehhi ja
Slovaki Liitvabariigi lagunemise päeva määratud pensionide maksmiseks).

TAANI – SOOME
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 7 (milles käsitletakse täiendavate reisiku
lude katmist haigestumise korral teises Põhjamaade riigis, mistõttu on tagasipöördumiseks elukohariiki vaja teha kulu
kam reis).

TAANI – ROOTSI
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 7 (milles käsitletakse täiendavate reisiku
lude katmist haigestumise korral teises Põhjamaade riigis, mistõttu on tagasipöördumiseks elukohariiki vaja teha kulu
kam reis).

SAKSAMAA – HISPAANIA
4. detsembri 1973. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 45 lõige 2 (diplomaatiliste ja konsulaarasutuste
esindatus).

SAKSAMAA – PRANTSUSMAA
a)

10. juuli 1950. aasta üldkonventsiooniga samal kuupäeval sõlmitud lisakokkulepe nr 4, nagu see on esitatud
18. juuni 1955. aasta lisakokkuleppes nr 2 (ajavahemikul 1. juulist 1940 kuni 30. juunini 1950 täitunud kindlus
tusperioodide arvessevõtmine);

b)

kõnealuse lisakokkuleppe nr 2 I jaotis (enne 8. maid 1945 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine);

c)

10. juuli 1950. aasta üldkonventsiooniga samal kuupäeval sõlmitud üldprotokolli punktid 6, 7 ja 8 (halduskord);

d)

20. detsembri 1963. aasta lepingu II, III ja IV jaotis (sotsiaalkindlustus Saarimaal).

SAKSAMAA – LUKSEMBURG
11. juuli 1959. aasta konventsiooni artiklid 4, 5, 6 ja 7 (1940. aasta septembrist kuni 1946. aasta juunini täitunud kind
lustusperioodide arvessevõtmine).

30.10.2009

30.10.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

SAKSAMAA – UNGARI
2. mai 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 40 lõike 1 punkt b (endise Saksa Demokraatliku Vabariigi ja
Ungari vahel sõlmitud konventsiooni kehtima jäämine isikute suhtes, kes said pensioni juba enne 1996. aastat).
SAKSAMAA – MADALMAAD
29. märtsi 1951. aasta konventsiooni juurde kuuluva 21. detsembri 1956. aasta lisakokkuleppe nr 4 artiklid 2 ja 3
(õiguste kindlaksmääramine, mida said Madalmaade töötajad Saksamaa sotsiaalkindlustusskeemi alusel ajavahemikul
13. maist 1940 kuni 1. septembrini 1945).
SAKSAMAA – AUSTRIA
a)

19. juuli 1978. aasta töötuskindlustuskonventsiooni artikli 1 lõiget 5 ja artiklit 8 ning nimetatud konventsiooni
lõpp-protokolli artiklit 10 (töötu abiraha määramine piirialatöötajatele eelmise töökohariigi poolt) kohaldatakse
jätkuvalt isikute suhtes, kes on 1. jaanuaril 2005 või enne seda töötanud piirialatöötajana ja jäänud töötuks enne
1. jaanuari 2011;

b)

4. oktoobri 1995. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 14 lõike 2 punktid g, h, i ja j (pädevuse kindlaks
määramine riikide vahel seoses varasemate kindlustusjuhtumitega ja täitunud kindlustusperioodidega); kõnealust
sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

SAKSAMAA – POOLA
a)

9. oktoobri 1975. aasta konventsioon vanaduspensionide ja töövigastuste kohta 8. detsembri 1990. aasta sot
siaalkindlustuskonventsiooni artikli 27 lõigetes 2–4 kindlaksmääratud tingimustel ja reguleerimisalas (1975. aasta
konventsiooni alusel nende isikute õigusliku seisundi kehtima jäämine, kes olid asunud elama Saksamaale või Poo
lasse enne 1. jaanuari 1991 ja kes seal jätkuvalt elavad);

b)

8. detsembri 1990. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 27 lõige 5 ja artikli 28 lõige 2 (õiguse kehtima jää
mine endise Saksa Demokraatliku Vabariigi ja Poola vahel sõlmitud 1957. aasta konventsiooni alusel makstavale
pensionile; Poola töötajatel endise Saksa Demokraatliku Vabariigi ja Poola vahel sõlmitud 1988. aasta konvent
siooni alusel täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine).

SAKSAMAA – RUMEENIA
8. aprilli 2005. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 28 lõike 1 punkt b (endise Saksa Demokraatliku Vabariigi
ja Rumeenia vahel sõlmitud konventsiooni kehtima jäämine isikute suhtes, kes said juba pensioni enne 1996. aastat).

SAKSAMAA – SLOVEENIA
24. septembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 42 (õiguste kindlaksmääramine, mis saadi teise osa
lisriigi sotsiaalkindlustusskeemi alusel enne 1. jaanuari 1956); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlma
tud isikute suhtes.

SAKSAMAA – SLOVAKKIA
12. septembri 2002. aasta lepingu artikli 29 lõike 1 teine ja kolmas lõik (endise Tšehhoslovakkia Vabariigi ja endise Sak
sa Demokraatliku Vabariigi vahel sõlmitud konventsiooni kehtima jäämine isikute suhtes, kes said juba pensioni enne
1996. aastat); ühes osalisriikidest täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine isikute suhtes, kes juba said nimetatud
perioodide eest 1. detsembril 2003. aastal teiselt osalisriigilt selle territooriumil elades pensioni).

SAKSAMAA – ÜHENDKUNINGRIIK
a)

20. aprilli 1960. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 7 lõiked 5 ja 6 (sõjaväes teenivate tsiviilisikute suh
tes kohaldatavad õigusaktid);

b)

20. aprilli 1960. aasta töötuskindlustuskonventsiooni artikli 5 lõiked 5 ja 6 (sõjaväes teenivate tsiviilisikute suhtes
kohaldatavad õigusaktid).

L 284/51

L 284/52

ET

Euroopa Liidu Teataja

IIRIMAA – ÜHENDKUNINGRIIK
14. detsembri 2004. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 19 lõige 2 (milles käsitletakse teatavate puudetoetuste üle
kandmist ja arvessevõtmist).

HISPAANIA – PORTUGAL
11. juuni 1969. aasta üldkonventsiooni artikkel 22 (töötushüvitiste eksportimine). See kanne jääb kehtima kaheks aas
taks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

ITAALIA – SLOVEENIA
a)

Kokkulepe vastastikuste kohustuste reguleerimise kohta sotsiaalkindlustuses, lähtudes 5. veebruaril 1959 teadete
vahetamise teel sõlmitud rahulepingu XIV lisa 7. jaost (enne 18. detsembrit 1954 täitunud kindlustusperioodide
arvessevõtmine); nimetatud sätet kohaldatakse üksnes kõnealuse kokkuleppega hõlmatud isikute suhtes.

b)

Endist Trieste vabaterritooriumi B-tsooni käsitleva 7. juuli 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 45
lõige 3 (enne 5. oktoobrit 1956 täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmine); nimetatud sätet kohaldatakse üks
nes kõnealuse konventsiooniga hõlmatud isikute suhtes.

LUKSEMBURG – PORTUGAL
10. märtsi 1997. aasta kokkulepe (ühe osalisriigi asutuste otsuste, mis puudutavad teise osalisriigi asutustelt pensionit
taotlevate isikute invaliidsusastet, tunnustamise kohta).

LUKSEMBURG – SLOVAKKIA
23. mai 2002. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 50 lõige 5 (pensionikindlustusperioodide arvessevõtmine po
liitiliste pagulaste puhul).

UNGARI – AUSTRIA
31. märtsi 1999. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 36 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kindlus
tusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

UNGARI – SLOVEENIA
7. oktoobri 1957. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 31 (enne 29. maid 1956 täitunud kindlustusperioo
dide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

UNGARI – SLOVAKKIA
30. jaanuari 1959. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 34 lõige 1 (konventsiooni artikli 34 lõikes 1 sätesta
takse, et enne konventsiooni allkirjastamise päeva määratud kindlustusperioodid on selle osalisriigi kindlustusperioo
did, kelle territooriumil oli õigustatud isiku elukoht); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute
suhtes.

AUSTRIA – POOLA
7. septembri 1998. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 33 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kind
lustusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.

AUSTRIA – RUMEENIA
28. oktoobri 2005. aasta sotsiaalkindlustuslepingu artikli 37 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kindlustuspe
rioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.
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AUSTRIA – SLOVEENIA
10. märtsi 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 37 (enne 1. jaanuari 1956 täitunud kindlustusperioo
dide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.
AUSTRIA – SLOVAKKIA
21. detsembri 2001. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 34 lõige 3 (enne 27. novembrit 1961 täitunud kind
lustusperioodide arvessevõtmine); kõnealust sätet kohaldatakse üksnes selle sättega hõlmatud isikute suhtes.
SOOME – ROOTSI
18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 7 (milles käsitletakse täiendavate reisiku
lude katmist haigestumise korral teises Põhjamaade riigis, mistõttu on tagasipöördumiseks elukohariiki vaja teha kulu
kam reis).”
C. III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA
MITTERAHALISTE HÜVITISTE ÕIGUSTE PIIRANGUD PIIRIALATÖÖTAJA PERELIIKMETE PUHUL
(osutatud artikli 18 lõikes 2)
TAANI
EESTI (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
IIRIMAA
HISPAANIA (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
ITAALIA (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
LEEDU (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
UNGARI (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
MADALMAAD (käesolev kanne kehtib artikli 87 lõikes 10a osutatud perioodil)
SOOME
ROOTSI
ÜHENDKUNINGRIIK”.
D. IV lisa muudetakse järgmiselt:
1)

kande „BELGIA” järele lisatakse järgmised kanded:
„BULGAARIA
TŠEHHI VABARIIK”;

2)

kanne „ITAALIA” jäetakse välja;

3)

kande „PRANTSUSMAA” järele lisatakse kanne „KÜPROS”;
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4)

kande „LUKSEMBURG” järele lisatakse järgmised kanded:
„UNGARI
MADALMAAD”;

5)

kande „AUSTRIA” järele lisatakse järgmised kanded:
„POOLA
SLOVEENIA”.

E.

VI lisa muudetakse järgmiselt.
1)

Lisa algusesse lisatakse järgmised kanded:
„TŠEHHI VABARIIK
Täieliku töövõimetuse pension isikutele, kelle täielik töövõimetus tekkis enne 18aastaseks saamist ja kes ei olnud
nõutavaks perioodiks kindlustatud (pensionikindlustusseadus nr 155/1995, 42. jagu)
EESTI
a)

Riiklike elatusrahade seaduse alusel enne 1. aprilli 2000 määratud invaliidsuspensionid, mida säilitatakse riik
liku pensionikindlustuse seaduse alusel.

b)

Riiklikud pensionid, mida makstakse vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele invaliidsuse alusel.

c)

Kaitseväeteenistuse seaduse, politseiteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtuniku staatuse seaduse, Rii
gikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse ning Vabariigi Presidendi ame
tihüve seaduse kohaselt määratud invaliidsuspensionid”.

2)

Pealkirjad „A. KREEKA” ja „B. IIRIMAA” asendatakse vastavalt pealkirjadega „KREEKA” ja „IIRIMAA”.

3)

Kanne pealkirja „IIRIMAA” all tõstetakse enne kannet pealkirjaga „KREEKA” ning asendatakse järgmisega:
„2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse 2. osa 17. peatükk”.

4)

Pealkirja „KREEKA” all oleva kande järele lisatakse järgmine kanne:
„LÄTI
Invaliidsuspensionid (kolmas grupp) 1. jaanuari 1996. aasta riiklike pensionide seaduse artikli 16 lõike 1 punkti 2
alusel.”.

5)

Pealkiri „C. SOOME” asendatakse pealkirjaga „SOOME” ja sellele vastav kanne asendatakse järgmisega:
„SOOME
Riiklikud pensionid invaliidina sündinutele või varases eas invaliidistunutele (riikliku pensioni seadus (568/2007))
Invaliidsuspensionid, mis on kindlaks määratud üleminekueeskirjade kohaselt ja määratud enne 1. jaanuari 1994
(riikliku pensioni seaduse jõustamise seadus (569/2007))”.

6)

F.

Pealkirjad „D. ROOTSI” ja „E. ÜHENDKUNINGRIIK” asendatakse vastavalt pealkirjadega „ROOTSI” ja
„ÜHENDKUNINGRIIK”.

VII lisa muudetakse järgmiselt.
1)

Tabelitest pealkirjadega „BELGIA” ja „PRANTSUSMAA” jäetakse välja Luksemburgiga seotud read.
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Tabel pealkirjaga „LUKSEMBURG” jäetakse välja.

G. VIII lisa asendatakse järgmisega:
„VIII LISA
JUHUD, MIL PRO RATA ARVUTUSEST VÕIB LOOBUDA VÕI SEDA EI KOHALDATA (artikli 52 lõiked 4 ja 5)

1. osa. Juhud, mil pro rata arvutusest võib loobuda artikli 52 lõike 4 kohaselt
TAANI
Kõik sotsiaalpensionite seaduses osutatud pensionite, välja arvatud IX lisas nimetatud pensionite kohta käivad taotlused.
IIRIMAA
Kõik riikliku pensioni (ülekandmise), (osamaksulise) riikliku pensioni ja (osamaksulise) lesepensioni taotlused.
KÜPROS
Kõik vanadus-, invaliidsus- või lesepensioni taotlused.
LÄTI
a)

Kõik invaliidsuspensioni taotlused (riiklike pensionite seadus, 1. jaanuar 1996);

b)

Kõik toitjakaotuspensioni taotlused (riiklike pensionite seadus, 1. jaanuar 1996; riiklike kogumispensionite sea
dus, 1. juuli 2001).

LEEDU
Kõik taotlused riikliku toitjakaotuspensioni saamiseks, mis arvutatakse toitjakaotuspensioni põhisumma alusel (riiklike
sotsiaalkindlustuspensionite seadus).
MADALMAAD
Kõik üldise vanaduskindlustuse seaduse (AOW) kohase vanaduspensioni taotlused.
AUSTRIA
a)

Kõik taotlused hüvitiste saamiseks 9. septembri 1955. aasta üldise sotsiaalkindlustuse seaduse (ASVG), 11. oktoob
ri 1978. aasta kaubandus- ja ärialal tegutsevate füüsilisest isikuste ettevõtjate sotsiaalkindlustuse seaduse (GSVG),
11. oktoobri 1978. aasta talupidajate sotsiaalkindlustuse seaduse (BSVG) ning 30. novembri 1978. aasta vabadel
kutsealadel tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkindlustuse seaduse (FSVG) alusel.

b)

Kõik pensionikontol põhineva invaliidsuspensioni taotlused vastavalt 18. novembri 2004. aasta üldisele pensio
niseadusele (APG).

c)

Kõik pensionikontol põhineva toitjakaotuspensioni taotlused vastavalt 18. novembri 2004. aasta üldisele pensio
niseadusele (APG), kui üldise pensioniseaduse (APG) artikli 7 lõike 2 kohaselt ei tule hüvitisi täiendavate kindlus
tuskuudega seoses suurendada.

d)

Kõik taotlused Austria piirkondlike arstide kodade (Landesärztekammer) põhiskeemil (põhi- ja täiendav pensioni
hüvitis, või põhipension) põhinevate invaliidsus- ja toitjakaotuspensionite saamiseks.

e)

Kõik taotlused Austria veterinaarkirurgide koja pensionifondist makstava püsiva töövõimetuse toetuse ja toitja
kaotuspensioni saamiseks.

f)

Kõik taotlused püsiva töövõimetuse hüvitise, lese- ja toitjakaotuspensionite saamiseks vastavalt Austria advoka
tuuride hoolekandeasutuste põhikirjale (A osa).

L 284/55

L 284/56

Euroopa Liidu Teataja

ET
POOLA

Kõik invaliidsuspensioni, väljamaksetena määratud skeemi kohase vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni taotlused.

PORTUGAL
Kõik invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensioni taotlused, välja arvatud juhul, kui rohkem kui ühe liikmesriigi õigus
aktide alusel täitunud kindlustusperioodid kokku võrduvad 21 kalendriaastaga või ületavad seda, riiklikud kindlustus
perioodid võrduvad 20 aastaga või on alla selle ja arvutused tehakse 19. veebruari dekreetseaduse nr 35/2002 artikli 11
alusel.

SLOVAKKIA
a)

Kõik taotlused toitjakaotuspensioni (lese- või orvupensioni) saamiseks, mis arvutatakse enne 1. jaanuari 2004 keh
tinud õigusaktide kohaselt surnule varem makstud pensioni alusel.

b)

Kõik taotlused pensioni saamiseks, mis arvutatakse sotsiaalkindlustusseaduse nr 461/2003 Coll. (hiljem muude
tud) kohaselt.

ROOTSI
Kõik taotlused tagatispensioni saamiseks vanaduspensioni vormis (seadus 1998:702) ja vanaduspensioni saamiseks
täiendava pensioni vormis (seadus 1998:674).

ÜHENDKUNINGRIIK
Kõik taotlused vanaduspensioni, lesepensioni ja kaotushüvitiste saamiseks, välja arvatud taotlused, mille puhul 6. ap
rillil 1975 või pärast seda alanud maksustamisaastal
i)

asjaomasel poolel olid täitunud kindlustus-, töötamis-, või elamisperioodid Ühendkuningriigi ja teise liikmes
riigi õigusaktide alusel; ning üht (või mitut) maksustamisaastat ei käsitletud tingimusi täitva aastana Ühend
kuningriigi õigusaktide tähenduses;

ii)

kindlustusperioodid, mis täitusid Ühendkuningriigis perioodidel kuni 5. juulini 1948 kehtinud õigusaktide
alusel, võetakse arvesse määruse artikli 52 lõike 1 punkti b kohaldamisel teise liikmesriigi õigusaktide kohas
te kindlustus-, töötamis- või elamisperioodide kohaldamisega.

Kõik täiendava pensioni taotlused 1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste seaduse (Social Security Contri
butions and Benefits Act) artikli 44 ning 1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste Põhja-Iirimaa seaduse (So
cial Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act) artikli 44 alusel.

2. osa. Juhud, mil kohaldatakse artikli 52 lõiget 5

BULGAARIA
Täiendava kohustusliku pensionikindlustuse alla kuuluvad vanaduspensionid vastavalt sotsiaalkindlustusseaduse II jao
tise II osale.

EESTI
Kohustusliku kogumispensioni skeem.

PRANTSUSMAA
Põhi- või täiendavad skeemid, mille puhul vanadushüvitisi arvutatakse pensionipunktide alusel.
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LÄTI
Vanaduspensionid (riiklike pensionite seadus, 1. jaanuar 1996; riiklike kogumispensionite seadus, 1. juuli 2001).

UNGARI
Eraõiguslike pensionifondide liikmelisusel põhinevad pensionihüvitised.

AUSTRIA
a)

Pensionikontol põhinevad vanaduspensionid vastavalt 18. novembri 2004. aasta üldisele pensioniseadusele (APG).

b)

Austria apteekrite üldist palgafondi (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich) käsitleva 28. detsembri 2001.
aasta riikliku seaduse BGBl I nr 154 artikli 41 kohased kohustuslikud toetused.

c)

Austria piirkondlike arstide kodade vanaduspensionid ja ennetähtaegsed vanaduspensionid, mis põhinevad põhi
skeemil (põhi- ja täiendav pensionihüvitis, või põhipension), ning Austria piirkondlike arstide kodade kõik pen
sionihüvitised, mis põhinevad täiendaval skeemil (täiendav või erapension).

d)

Austria veterinaarkirurgide koja pensionifondist makstav vanadustoetus.

e)

Austria advokatuuride hoolekandeasutuste põhikirja kohased hüvitised (A ja B osa), välja arvatud Austria advoka
tuuride hoolekandeasutuste põhikirja kohased invaliidsushüvitiste, lese- või toitjakaotuspensioni taotlused (A osa).

f)

Riikliku arhitektide ja insener-nõustajate koja hoolekandeasutuste poolt 1993. aasta Austria inseneridekoja seadu
se (Ziviltechnikerkammergesetz) ja hoolekandeasutuste põhikirjade kohaselt makstavad hüvitised, välja arvatud
tööalase invaliidsuse hüvitised ja nendest tulenevad toitjakaotushüvitised.

g)

Austria elukutseliste raamatupidajate ja maksunõustajate seaduse (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz) alusel maks
tavad riikliku elukutseliste raamatupidajate ja maksunõustajate koja hoolekandeasutuste põhikirja kohased
hüvitised.

POOLA
Sissemaksetega määratud pensioniskeemi kohane vanaduspension.

SLOVEENIA
Kohustusliku täiendava pensionikindlustuse alusel makstav pension.

SLOVAKKIA
Kohustuslik kogumispension.

ROOTSI
Sissetulekul põhinev pension ja kohustuslik kogumispension (seadus 1998:674).

ÜHENDKUNINGRIIK
Astmelised pensionihüvitised, mida makstakse vastavalt 1965. aasta riikliku kindlustusseaduse (National Insurance Act)
artiklitele 36 ja 37 ning 1966. aasta riikliku kindlustusseaduse (Põhja-Iirimaa) (National Insurance Act (Northern Ire
land)) artiklitele 35 ja 36.”
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H. IX lisa muudetakse järgmiselt:
1.

I osa:
a)

pealkirjad „A. BELGIA”, „B. TAANI”, „C. KREEKA”, „D. HISPAANIA”, „E. PRANTSUSMAA”, „F. IIRIMAA”, „G.
MADALMAAD”, „H. SOOME” ja „I. ROOTSI” asendatakse vastavalt pealkirjadega „BELGIA”, „TAANI”, „KREE
KA”, „HISPAANIA”, „PRANTSUSMAA”, „IIRIMAA”, „MADALMAAD”, „SOOME” ja „ROOTSI”;

b)

pealkirja „IIRIMAA” all olev kanne tehakse pärast pealkirja „TAANI” all olevat kannet ja enne pealkirja „KREE
KA” all olevat kannet;

c)

pealkirja „PRANTSUSMAA” all oleva kande järele lisatakse järgmine kanne:
„LÄTI
Invaliidsuspensionid (kolmas grupp) 1. jaanuari 1996. aasta riiklike pensionide seaduse artikli 16 lõike 1
punkti 2 alusel”;

d)

pealkirja „MADALMAAD” all olevasse kandesse lisatakse järgmine lause:
„10. novembri 2005. aasta seadus töö ja sissetuleku kohta vastavalt tööjõudlusele (WIA)”;

e)

pealkirja „SOOME” all olev kanne asendatakse järgmisega:
„Riiklikud pensionid invaliidina sündinutele või varases eas invaliidistunutele (riikliku pensioni seadus
(568/2007))
Riiklikud pensionid ja abikaasapensionid, mis on kindlaks määratud üleminekueeskirjade kohaselt ja määra
tud enne 1. jaanuari 1994 (riikliku pensioni seaduse jõustamise seadus (569/2007))
Lapsepensioni lisasumma sõltumatu hüvitise arvutamisel vastavalt riikliku pensioni seadusele (riikliku pen
sioni seadus (568/2007))”;

f)

pealkirja „ROOTSI” all olev kanne asendatakse järgmisega:
„Sissetulekuga seotud Rootsi haigushüvitis ja tegevuskompensatsioon (seadus 1962:381).
Rootsi tagatispension ja tagatud hüvitis, millega asendati enne 1. jaanuari 1993 kohaldatud riiklikke pensio
neid käsitlevate õigusaktide alusel makstud täielikud Rootsi riiklikud pensionid ja sellest kuupäevast alates
kehtivate õigusaktide üleminekueeskirjade alusel makstud täielikud riiklikud pensionid.”

2.

II osa:
a)

pealkirjad „A. SAKSAMAA”, „B. HISPAANIA”, „C. ITAALIA”, „D. LUKSEMBURG”, „E. SOOME” JA „F. ROOT
SI” asendatakse vastavalt pealkirjadega „SAKSAMAA”, „HISPAANIA”, „ITAALIA”, „LUKSEMBURG”, „SOO
ME” JA „ROOTSI”;

b)

pealkirja „ITAALIA” all oleva kande järele lisatakse järgmised kanded:
„LÄTI
Eeldatavate kindlustusperioodide alusel arvutatav toitjakaotuspension (1. jaanuari 1996. aasta riiklike pen
sionide seaduse artikli 23 lõige 8)
LEEDU
a)

Riikliku sotsiaalkindlustuse töövõimetuspensionid, mida makstakse riiklike sotsiaalkindlustuspensioni
de seaduse alusel

b)

Riikliku sotsiaalkindlustuse toitjakaotus- ja orvupensionid, mida arvutatakse surnud isiku töövõimetus
pensioni alusel vastavalt riiklike sotsiaalkindlustuspensionide seadusele”;
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c)

pealkirja „LUKSEMBURG” all oleva kande järele lisatakse järgmine kanne:
„SLOVAKKIA

3.

a)

Slovakkia invaliidsuspension ja sellest tulenev toitjakaotuspension

b)

Invaliidsuspension isikule, kes invaliidistus, kui ta oli ülalpeetav laps, ja kelle puhul on nõutav kindlus
tusperiood loetud alati täidetuks (sotsiaalkindlustusseaduse nr 461/2003 (muudetud kujul) artikli 70 lõi
ge 2, artikli 72 lõige 3 ja artikli 73 lõiked 3 ja 4)”.

III osa:
kanne „Põhjamaade 15. juuni 1992. aasta konventsioon sotsiaalkindlustuse kohta” asendatakse järgmisega:
„18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsioon”.

I.

X lisa asendatakse järgmisega:
„X LISA
MITTEOSAMAKSELISED RAHALISED ERIHÜVITISED (artikli 70 lõike 2 punkt c)

BELGIA
a)

Sissetulekute asendustoetus (27. veebruari 1987. aasta seadus)

b)

Tagatud sissetulek eakatele (22. märtsi 2001. aasta seadus)

BULGAARIA
Eakate sotsiaalpension (sotsiaalkindlustusseaduse artikkel 89)

TŠEHHI VABARIIK
Sotsiaaltoetus (riiklike sotsiaaltoetuste seadus nr 117/1995 Sb.)

TAANI
Pensionäride eluasemekulud (individuaalse eluasemetoetuse seadus, konsolideeritud 29. märtsi 1995. aasta seadusega
nr 204)

SAKSAMAA
a)

Elementaarne toimetulekutoetus eakatele ja madalama teenimisvõimega isikutele vastavalt sotsiaalseadustiku XII
köite 4. peatükile

b)

Hüvitised elamiskulude katmiseks tööotsijaid käsitlevate põhisätete alusel, välja arvatud juhul, kui seoses kõne
aluste hüvitistega on täidetud abikõlblikkuse kriteeriumid ajutise lisasumma saamiseks pärast töötushüvitise saa
mist (sotsiaalseadustiku II köite paragrahvi 24 lõige 1)

EESTI
a)

Puudega täiskasvanu toetus (27. jaanuari 1999. aasta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus)

b)

Töötutoetus (29. septembri 2005. aasta tööturuteenuste ja -toetuse seadus)
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IIRIMAA
a)

Tööotsija toetus (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 2. peatükk)

b)

Riiklik pension (mitteosamakseline) (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 4. peatükk)

c)

Lesepension (mitteosamakseline) (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 6. peatükk)

d)

Invaliidsustoetus (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 10. peatükk)

e)

Liikumistoetus (1970. aasta tervishoiuseadus, 61. jagu)

f)

Pimedate pension (2005. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseadus, 3. osa, 5. peatükk)

KREEKA
Spetsiaalsed eakate abirahad (seadus 1296/82)

HISPAANIA
a)

Miinimumsissetuleku tagatis (7. aprilli 1982. aasta seadus nr 13/82)

b)

Rahalised hüvitised eakate ja töövõimetute invaliidide abistamiseks (24. juuli 1981. aasta kuninglik dekreet
nr 2620/81)

c)

i)

Mitteosamakselised invaliidsus- ja vanaduspensionid, mis on sätestatud üldise sotsiaalkindlustusseaduse kon
solideeritud teksti artikli 38 lõikes 1, kinnitatud 20. juuni 1994. aasta kuningliku seadusandliku dekreediga
nr 1/1994, ning

ii)

eespool nimetatud pensione täiendavad hüvitised, mis on sätestatud autonoomsete piirkondade õigusakti
dega ning mis tagavad asjaomase autonoomse piirkonna majanduslikku ja sotsiaalset olukorda arvesse võttes
elatusmiinimumiga võrdse sissetuleku

d)

Toetused liikuvuse parandamiseks ja transpordikulude hüvitamiseks (7. aprilli 1982. aasta seadus nr 13/1982)

PRANTSUSMAA
a)

Täiendavad toetused:
i)

spetsiaalsest invaliidsusfondist ja

ii)

eakate solidaarsusfondist seoses omandatud õigustega

(30. juuni 1956. aasta seadus, kodifitseeritud sotsiaalkindlustusseadustiku VIII köites)
b)

Toetus puuetega täiskasvanutele (30. juuni 1975. aasta seadus, kodifitseeritud sotsiaalkindlustusseadustiku VIII
köites)

c)

Eritoetus (10. juuli 1952. aasta seadus, kodifitseeritud sotsiaalkindlustusseadustiku VIII köites) seoses omandatud
õigustega

d)

Eakate solidaarsustoetus (24. juuni 2004. aasta määrus, kodifitseeritud sotsiaalkindlustusseadustiku VIII köites) ala
tes 1. jaanuarist 2006

ITAALIA
a)

Sotsiaalpensionid varatutele isikutele (30. aprilli 1969. aasta seadus nr 153)

b)

Pensionid ja toetused puudega või invaliidistunud tsiviilisikutele (30. märtsi 1971. aasta seadus nr 118, 11. veeb
ruari 1980. aasta seadus nr 18 ja 23. novembri 1988. aasta seadus nr 508)

c)

Pensionid ja toetused kurttummadele (26. mai 1970. aasta seadus nr 381 ja 23. novembri 1988. aasta seadus
nr 508)
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d)

Pensionid ja toetused pimedatele tsiviilisikutele (27. mai 1970. aasta seadus nr 382 ja 23. novembri 1988. aasta
seadus nr 508)

e)

Miinimumpensione täiendavad hüvitised (4. aprilli 1952. aasta seadus nr 218, 11. novembri 1983. aasta seadus
nr 638 ja 29. detsembri 1990. aasta seadus nr 407)

f)

Puudega inimeste toetusi täiendavad hüvitised (12. juuni 1984. aasta seadus nr 222)

g)

Sotsiaaltoetus (8. augusti 1995. aasta seadus nr 335)

h)

Täiendav sotsiaaltoetus (29. detsembri 1988. aasta seaduse nr 544 (koos hilisemate muudatustega) artikli 1 lõi
ked 1 ja 12)

KÜPROS
a)

Sotsiaalpension (1995. aasta sotsiaalpensionide seadus (seadus 25(I)/95) muudetud kujul)

b)

Toetus raske liikumispuude korral (ministrite nõukogu 16. oktoobri 1992. aasta otsus nr 38210, 1. augusti 1994.
aasta otsus nr 41370, 11. juuni 1997. aasta otsus nr 46183 ja 16. mai 2001. aasta otsus nr 53675)

c)

Pimedate eritoetus (1996. aasta eritoetuste seadus (seadus 77(I)/96) muudetud kujul)

LÄTI
a)

Riiklik sotsiaalkindlustushüvitis (1. jaanuari 2003. aasta riiklike sotsiaalhüvitiste seadus)

b)

Piiratud liikuvusega isikute transpordikulude hüvitis (1. jaanuari 2003. aasta riiklike sotsiaalhüvitiste seadus)

LEEDU
a)

Sotsiaalabipension (2005. aasta riiklike sotsiaalabihüvitiste seadus, artikkel 5)

b)

Abiraha (2005. aasta riiklike sotsiaalabihüvitiste seadus, artikkel 15)

c)

Transporditoetus liikumispuudega inimestele (2000. aasta transporditoetuste seadus, artikkel 7)

LUKSEMBURG
Toetus raske puudega isikutele (12. septembri 2003. aasta seaduse artikli 1 lõige 2), välja arvatud isikud, kes on tun
nistatud invaliidistunud töötajateks ja kes töötavad avatud tööturul või erikeskkonnas

UNGARI
a)

Invaliidsustoetus (ministrite nõukogu dekreet nr 83/1987 (XII 27) invaliidsustoetuse kohta)

b)

Mitteosamakseline vanaduspension (1993. aasta III seadus sotsiaalhalduse ja sotsiaalhüvitiste kohta)

c)

Transporditoetus (valitsuse dekreet nr 164/1995 (XII 27) raske füüsilise puudega isikute transporditoetuste kohta)

MALTA
a)

Lisatoetus (1987. aasta sotsiaalkindlustusseaduse 73. jagu (ptk 318))

b)

Vanaduspension (1987. aasta sotsiaalkindlustusseadus (ptk 318))
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MADALMAAD
a)

24. aprilli 1997. aasta puuetega noorte töövõimetustoetuse seadus (Wajong)

b)

6. novembri 1986. aasta lisahüvitiste seadus (TW)

AUSTRIA
Kompensatoorne lisatoetus (9. septembri 1955. aasta föderaalseadus üldise sotsiaalkindlustuse kohta – ASVG, 11. ok
toobri 1978. aasta föderaalseadus kaubandussektori töötajate sotsiaalkindlustuse kohta – GSVG ja 11. oktoobri 1978.
aasta föderaalseadus talupidajate sotsiaalkindlustuse kohta – BSVG)

POOLA
Sotsiaalpension (27. juuni 2003. aasta sotsiaalpensionide seadus)

PORTUGAL
a)

Mitteosamakseline riiklik vanadus- ja invaliidsuspension (13. oktoobri 1980. aasta dekreet-seadus nr 464/80)

b)

Mitteosamakseline lesepension (11. novembri 1981. aasta dekreet nr 52/81)

c)

Täiendav solidaarsustoetus eakatele (29. detsembri 2005. aasta dekreet-seadus nr 232/2005, mida on muudetud
11. detsembri 2006. aasta dekreet-seadusega nr 236/2006)

SLOVEENIA
a)

Riiklik pension (23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus)

b)

Sissetulekutoetus pensionäridele (23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus)

c)

Ülalpidamistoetus (23. detsembri 1999. aasta pensioni- ja invaliidsuskindlustuse seadus)

SLOVAKKIA
a)

Ainsaks sissetulekuallikaks olevates pensionides enne 1. jaanuari 2004 tehtud kohandus

b)

Enne 1. jaanuari 2004 määratud sotsiaalpension

SOOME
a)

Eluasemetoetus pensionäridele (pensionäride eluasemetoetuse seadus, 571/2007)

b)

Tööturutoetus (töötushüvitiste seadus 1290/2002)

c)

Eritoetus sisserändajatele (sisserändajate eritoetuse seadus, 1192/2002)

ROOTSI
a)

Eluasemetoetus pensionäridele (seadus 2001: 761)

b)

Eakate finantstoetus (seadus 2001: 853)
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ÜHENDKUNINGRIIK

J.

a)

Riiklik pension (2002. aasta riikliku pensioni seadus ja Põhja-Iirimaa 2002. aasta riikliku pensioni seadus)

b)

Sissetulekust sõltuvad toetused tööotsijatele (1995. aasta tööotsijate seadus ja Põhja-Iirimaa 1995. aasta tööotsi
jate määrus)

c)

Sissetulekutoetus (1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste seadus ning Põhja-Iirimaa 1992. aasta sot
siaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste seadus)

d)

Puuetega isikute elatusraha liikumisvõime komponent (1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste seadus
ning Põhja-Iirimaa 1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja -hüvitiste seadus)”.

XI lisa asendatakse järgmisega:

„XI LISA
ERISÄTTED LIIKMESRIIKIDE ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEKS
(artikli 51 lõige 3, artikli 56 lõige 1 ja artikkel 83)

BULGAARIA

Bulgaaria tervisekindlustusseaduse artikli 33 lõige 1 kehtib kõigi isikute kohta, kelle jaoks Bulgaaria on käesoleva mää
ruse III jaotise 1. peatüki kohaselt pädev liikmesriik.

TŠEHHI VABARIIK

Pereliikmete määratlemisel vastavalt artikli 1 punktile i käsitatakse „abikaasana” ka Tšehhi Vabariigi seaduse nr 115/2006
(registreeritud partnerluse kohta) kohaselt määratletud registreeritud partnerit.

TAANI

1. a)

Arvutades pensione sotsiaalpensionite seaduse (lov om social pension) alusel, loetakse piirialatöötaja või Taani
hooajatööle läinud töötaja Taani õigusaktide alusel täitunud töötamisperioode või füüsilisest isikust ettevõtja
na tegutsemise perioode tema ülalpidamisel olnud abikaasa Taanis täitunud elamisperioodideks, kui ülalpida
misel olnud abikaasa oli nende perioodide jooksul asjaomase töötajaga abielus ning nende kooselu ei olnud
lõppenud või sobimatuse tõttu faktiliselt lõppenud, tingimusel et nimetatud perioodidel elas abikaasa teise liik
mesriigi territooriumil. Käesoleva punkti raames mõistetakse „hooajatööna” tööd, mis igal aastal aastaaegade
vaheldumise tõttu kordub.

b)

Arvutades pensione sotsiaalpensionite seaduse (lov om social pension) alusel, loetakse isiku, kelle suhtes ei kehti
lõike 1 punkt a, enne 1. jaanuari 1984 Taani õigusaktide alusel täitunud töötamisperioode või füüsilisest isi
kust ettevõtjana tegutsemise perioode tema ülalpidamisel olnud abikaasa Taanis täitunud elamisperioodideks,
kui ülalpidamisel olnud abikaasa oli nende perioodide jooksul kõnealuse isikuga abielus ning nende kooselu ei
olnud lõppenud või sobimatuse tõttu faktiliselt lõppenud, tingimusel et nimetatud perioodidel elas abikaasa
teise liikmesriigi territooriumil.

c)

Punktide a ja b kohaselt arvessevõetavaid perioode ei arvestata juhul, kui need langevad kokku perioodidega,
mida võetakse asjaomase isiku pensioni arvutamisel arvesse teise liikmesriigi kohustusliku kindlustuse seadus
te alusel, või perioodidega, mille jooksul asjaomane isik sai pensioni selliste seaduste alusel. Neid perioode võe
takse siiski arvesse juhul, kui nimetatud pensioni aastasumma on väiksem kui pool sotsiaalpensioni
põhimäärast.
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2. a)

Olenemata käesoleva määruse artikli 6 sätetest on isikutel, kes ei ole ühes või mitmes liikmesriigis tasulist tööd
teinud, õigus Taani sotsiaalpensionile ainult juhul, kui nad on olnud või on varem olnud Taani alalised elani
kud vähemalt kolm aastat, ning arvestades Taani õigusaktides sätestatud vanusepiiranguid. Kui määruse artik
lis 4 ei ole sätestatud teisiti, siis ei kohaldata artiklit 7 Taani sotsiaalpensionite suhtes, millele neil isikutel on
tekkinud õigus.

b)

Eelnimetatud sätteid ei kohaldata Taanis tasulist tööd tegevate või tasulist tööd teinud isikute perekonnaliik
mete või üliõpilaste või nende perekonnaliikmete õiguse suhtes saada Taani sotsiaalpensioni.

3. Ajutine hüvitis töötutele, kes on kaasatud paindliku töögraafiku skeemi (ledighedsydelse, 10. juuni 1997. aasta seadus
nr 455), on hõlmatud käesoleva määruse III jaotise 6. peatükiga. Teise liikmesriiki suunduvate töötute puhul ko
haldatakse artikleid 64 ja 65, kui asjaomane liikmesriik rakendab sama kategooria isikute puhul sarnaseid
tööhõivekavasid.

4. Juhul kui Taani sotsiaalpensioni saaval isikul on samuti õigus saada teisest liikmesriigist toitjakaotuspensioni, loe
takse need pensionid Taani õigusaktide rakendamisel samaliigilisteks hüvitisteks käesoleva määruse artikli 53 lõi
kes 1 määratletud tähenduses, tingimusel et isik, kelle kindlustus- või elamisperioodide alusel toitjakaotuspensioni
arvutatakse, on samuti omandanud õiguse saada Taani sotsiaalpensioni.

SAKSAMAA

1. Olenemata käesoleva määruse artikli 5 punktist a ja sotsiaalkindlustuskoodeksi (Sozialgezetzbuch) VI köite artikli 5
lõike 4 punktist 1, on isikul, kes saab teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt täielikku vanaduspensioni, õigus taot
leda Saksamaa pensionikindlustusskeemi raames kohustuslikku kindlustust.

2. Olenemata käesoleva määruse artikli 5 punktist a ja sotsiaalkindlustuskoodeksi (Sozialgezetzbuch) VI köite artikli 7
lõigetest 1 ja 3, on isikul, kellel on teises liikmesriigis kohustuslik kindlustus või kes saab teise liikmesriigi õigusak
tide kohaselt vanaduspensioni, õigus liituda Saksamaa vabatahtliku kindlustusskeemiga.

3. Sotsiaalkindlustuskoodeksi V köite artikli 47 lõike 1 ja VII köite artikli 47 lõike 1 ning Saksamaa kindlustusseadus
tiku (Reichsversicherungsordnung) artikli 200 lõike 2 alusel rahaliste hüvitiste andmiseks kindlustatud isikutele, kes
elavad teises liikmesriigis, arvutatakse Saksamaa kindlustusskeemides välja hüvitiste summa määramiseks kasutatav
netopalk, justkui kindlustatud isik elaks Saksamaal, välja arvatud juhul, kui kindlustatud isik taotleb, et hüvitise sum
ma määrataks kindlaks tema poolt tegelikult saadava netopalga alusel.

4. Teiste liikmesriikide kodanikud, kelle elukoht või tavapärane asukoht on väljaspool Saksamaad ning kes täidavad
Saksamaa pensionikindlustusskeemi üldtingimusi, võivad teha vabatahtlikke sissemakseid ainult juhul, kui nad on
varem olnud Saksamaa pensionikindlustusskeemi kaudu vabatahtlikult või kohustuslikult kindlustatud; see kehtib
ka kodakondsuseta isikute ja pagulaste kohta, kelle elukoht või tavapärane asukoht on teises liikmesriigis.

5. Sotsiaalkindlustuskoodeksi (Sozialgezetzbuch) VI köite artiklist 253 tulenev arvestusperiood (pauschale Anrechnungs
zeit) määratakse vaid Saksamaa perioodide põhjal.

6. 31. detsembril 1991 kehtinud Saksamaa pensioniõigusaktide kohaldamisel pensioni ümberarvutamiseks kohalda
takse Saksamaa asendusperioodide (Ersatzzeiten) arvessevõtmisel üksnes Saksamaa õigusakte.

7. Olenemata välisriigi pensionite seaduse (Fremdrentengesetz) lõikest 2, kohaldatakse käesoleva määruse kohaldami
sel jätkuvalt Saksamaa õigusakte tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta, mille eest on ette nähtud hüvitis seaduse alu
sel, mis käsitleb välisriigi pensione, ja hüvitiste kohta seoses kindlustusperioodidega, mida saab krediteerida seaduse
kohaselt, mis käsitleb välisriigi pensione ümberasustatud isikute ja pagulaste seaduse (Bundesvertriebenengesetz)
artikli 1 lõike 2 punktis 3 nimetatud territooriumitel.

8. Käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud vabakutseliste pensioniskeemide teoreetilise suu
ruse arvutamiseks võtab pädev asutus iga mis tahes muu liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud kindlustusaasta suh
tes aluseks keskmise iga-aastase õiguse saada pensioni, mis on välja teenitud pädeva asutuse koosseisus maksude
tasumise kaudu.
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EESTI

Vanemahüvitise arvestamisel arvestatakse, et teistes liikmesriikides kui Eesti töötamise perioodidel maksti keskmiselt
sama palju sotsiaalmaksu kui Eestis töötamise perioodil, millega need liidetakse. Kui isik on vaatlusaastal töötanud ainult
teistes liikmesriikides kui Eesti, arvutatakse hüvitist vaatlusaasta ning rasedus- ja sünnituspuhkuse vahel Eestis keskmi
selt makstud sotsiaalmaksu põhjal.

IIRIMAA
1. Olenemata käesoleva määruse artikli 21 lõikest 2 ja artiklist 62 võetakse Iirimaa õigusaktide kohase haigus- või töö
tushüvitise määramiseks ette nähtud kindlustatud isiku nädala keskmise töötasu (reckonable weekly earnings) arvuta
misel arvesse tema asjaomase aasta keskmisele nädalapalgale vastav summa iga töönädala eest, mil ta on asjaomasel
aastal olnud töötaja teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt.
2. Käesoleva määruse artikli 46 kohaldamisel, kui asjaomane isik on tema suhtes teise liikmesriigi õigusaktide kohal
damisel töövõimetu ja see lõpeb invaliidsusega, võtab Iirimaa 2005. aasta sotsiaalhoolekandeseaduse (Social Wel
fare Consolidation Act) artikli 118 lõike 1 punkti a alusel arvesse kõik perioodid, mil teda seoses töövõimetusele
järgnenud invaliidsusega oleks peetud vastavalt Iirimaa õigusaktidele töövõimetuks.

KREEKA
1. Seadust nr 1469/84, mis käsitleb Kreeka kodanike ja Kreeka päritoluga muude riikide kodanike vabatahtlikku lii
tumist pensionikindlustusskeemiga, kohaldatakse teiste liikmesriikide kodanike, kodakondsuseta isikute ja pagulas
te suhtes juhul, kui asjaomased isikud on sõltumata nende elamis- või viibimiskohast varem olnud kohustuslikult
või vabatahtlikult Kreeka pensionikindlustusskeemi liikmed.
2. Olenemata käesoleva määruse artikli 5 punktist a ja seaduse nr 1140/1981 artiklist 34, on isikul, kes saab teise liik
mesriigi õigusaktide alusel tööõnnetuste või kutsehaigustega seotud pensioni, õigus taotleda OGA kohaldatavate
õigusaktide alusel kohustuslikku kindlustust seoses selliste tegevusaladega, mis kuuluvad kõnealuste õigusaktide
kohaldamisalasse.

HISPAANIA
1. Käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b alapunkti i rakendamisel võetakse töötajal riikliku pensioni saajaid
käsitleva seaduse (Ley de Clases Pasivas del Estado) konsolideeritud teksti artikli 31 punktis 4 sätestatud kohustus
likust pensionieast või kohustuslikust tagandamiseast puudujäävaid aastaid arvesse teenistusajana selles riigis ainult
juhul, kui selle sündmuse ajal, mille alusel tuleb maksta invaliidsuspensioni või toitjakaotuspensioni, oli hüvitise saa
ja hõlmatud Hispaania riigiteenistujate eriskeemiga või tegevusega, mille suhtes seda skeemi kohaldatakse, või kui
sündmuse ajal, mille alusel tuleb maksta pensioni, täitis hüvitise saaja tööülesannet, mille korral oleks olnud nõutav
asjaomase isiku kuulumine riigiteenistujate, relvajõudude ja kohtustruktuuri eriskeemi, kui tööülesandeid oleks täi
detud Hispaanias.
2. a)

Vastavalt määruse artikli 56 lõike 1 punktile c arvutatakse Hispaania hüvitise teoreetiline suurus kindlustatu
tegelike sissemaksete põhjal aastate jooksul, mis vahetult eelnesid Hispaania sotsiaalkindlustusele viimase sis
semakse tasumisele. Kui pensioni põhisumma arvutamisel tuleb arvesse võtta teiste liikmesriikide õigusaktide
kohaselt täitunud kindlustus- ja/või elamisperioode, siis kasutatakse eelnimetatud perioodide osas neile vaat
lusperioodidele ajaliselt võimalikult lähedalseisvaid Hispaania sissemakseid, tarbijahinnaindeksi arengut
arvestades.

b)

Saadud pensionisummat suurendatakse suurendamiste ja ümberhindamiste summa võrra, mida arvutatakse sa
maliigiliste pensionite puhul iga järgneva aasta eest.

3. Teistes liikmesriikides täitunud perioode, mis tuleb arvutada riigiteenistujate, relvajõudude ja kohtustruktuuri eri
skeemi kohaselt, käsitletakse käesoleva määruse artikli 56 kohaldamisel samal viisil nagu Hispaania riigiteenistuja
ajaliselt lähimaid täitunud perioode.
4. Sotsiaalkindlustuse üldseaduse teises üleminekusättes nimetatud eal põhinevaid täiendavaid summasid kohaldatak
se määruse kõigi hüvitisesaajate suhtes, kes on teinud makseid oma nimele Hispaania õigusaktide kohaselt enne
1. jaanuari 1967; käesoleva määruse artikli 5 kohaldamisel ei ole võimalik käsitleda teises liikmesriigis enne nime
tatud kuupäeva krediteeritud kindlustust samaväärsena Hispaanias tehtud sissemaksetega üksnes sellel eesmärgil.
Kuupäevale 1. jaanuar 1967 vastav kuupäev on 1. august 1970 meremeeste eriskeemi korral ja 1. aprill 1969 söe
kaevandajate sotsiaalkindlustuse eriskeemi korral.

L 284/65

L 284/66

Euroopa Liidu Teataja

ET
PRANTSUSMAA

1. Teiste liikmesriikide kodanikud, kelle elukoht või harilik viibimiskoht on väljaspool Prantsusmaad ning kes täida
vad Prantsusmaa pensionikindlustusskeemi üldtingimusi, võivad sellesse vabatahtlikke sissemakseid teha ainult ju
hul, kui nad on varem olnud vabatahtlikult või kohustuslikult kindlustatud Prantsusmaa pensionikindlustusskeemis;
see kehtib ka kodakondsuseta isikute ja pagulaste kohta, kelle elukoht või harilik viibimiskoht on teises liikmesriigis.
2. Isikute puhul, kes saavad Prantsusmaal mitterahalisi hüvitisi vastavalt käesoleva määruse artiklitele 17, 24 või 26 ja
kes elavad Prantsusmaa Haut-Rhin’i, Bas-Rhin’i või Moselle’i departemangus, hõlmavad teise liikmesriigi (kes vas
tutab nende kulude katmise eest) asutuse nimel antavad mitterahalised hüvitised nii üldisest ravikindlustusskeemist
kui ka Alsace-Moselle’i kohalikust täiendavast kohustuslikust ravikindlustusskeemist makstavaid hüvitisi.
3. Käesoleva määruse III jaotise 5. peatüki kohaldamiseks hõlmavad Prantsusmaa õigusaktid, mida kohaldatakse isiku
suhtes, kes tegutseb või tegutses varem töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana, nii vanaduspensionikindlustuse
põhi- kui ka lisaskeemi (-skeeme), millega asjaomane isik on liitunud.

KÜPROS
Käesoleva määruse artiklite 6, 51 ja 61 kohaldamisel määratakse Küprose Vabariigi õigusaktide alusel iga 6. oktoobril
1980 või pärast seda algav kindlustusnädal kindlaks, jagades asjaomase perioodi kõik sotsiaalkindlustusmaksuga mak
sustatavad tulud asjaomasel sissemakseteaastal sotsiaalmaksuga maksustatava põhipalga nädalase määraga, tingimusel
et nii saadud nädalate arv ei ületa asjaomase perioodi kalendrinädalate arvu.

MALTA
Riigiteenistujate erisätted
a)

Üksnes käesoleva määruse artiklite 49 ja 60 kohaldamisel käsitatakse riigiteenistujatena isikuid, kes on võetud töö
le relvajõudude seaduse (Malta seadustekogu 220. peatükk), politseiseaduse (Malta seadustekogu 164. peatükk) ja
vanglate seaduse (Malta seadustekogu 260. peatükk) alusel.

b)

Üksnes määruse artikli 1 punkti e kohaldamisel loetakse eespool nimetatud seaduste ja pensionite määruse (Malta
seadustekogu 93. peatükk) alusel makstavaid pensioneid „riigiteenistujate eriskeemideks”.

MADALMAAD
1. Ravikindlustus
a)

Seoses Madalamaade õigusaktide kohase õigusega mitterahalistele hüvitistele käsitatakse käesoleva määruse III
jaotise 1. ja 2. peatüki rakendamisel isikutena, kellel on õigus saada mitterahalisi hüvitisi:
i)

isikuid, kes Madalmaade ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet) artikli 2 kohaselt peavad sõlmima
kindlustuse ravikindlustusandjaga, ja

ii)

kui nende suhtes juba ei kohaldata punkti i, tegevteenistuses olevate sõjaväelaste perekonnaliikmeid, kes
elavad teises liikmesriigis, ja isikuid, kes elavad teises liikmesriigis ja kellel käesoleva määruse kohaselt on
nende asukohariigis õigus saada tervishoiuteenuseid nii, et kulude eest vastutavad Madalmaad.

b)

Isikud, kellele on viidatud punkti 1 alapunkti a punktis i, peavad ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet)
sätete kohaselt sõlmima ravikindlustusandjaga kindlustuse ning isikud, kellele on viidatud punkti 1 alapunkti
a punktis ii, peavad end registreerima ravikindlustusametis (College voor zorgverzekeringen).

c)

Ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet) ja eriravikulusid käsitleva üldseaduse (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) sissemaksete tasumise vastutust käsitlevaid sätteid kohaldatakse alapunktis a viidatud isikute ning
nende pereliikmete suhtes. Pereliikmete puhul tuleb sissemaksed sisse nõuda isikult, kellest tuleneb õigus saada
tervishoiuteenuseid, millest erandiks on sõjaväelaste pereliikmed, kes elavad teises liikmesriigis ja keda mak
sustatakse otse.
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d)

Ravikindlustusseaduse (Zorgverzekeringswet) sätteid, mis käsitlevad kindlustuse hilinenud sõlmimist, kohal
datakse mutatis mutandis, kui punkti 1 alapunkti a punktis ii osutatud isikute registreerimine ravikindlustus
ametis (College voor zorgverzekeringen) toimus hilinenult.

e)

Isikutel, kellel on mõne teise liikmesriigi õigusaktide kohaselt õigus saada mitterahalisi hüvitisi ning kes elavad
või viibivad ajutiselt Madalmaades, on õigus saada mitterahalisi hüvitisi vastavalt poliisile, mida kindlustatud
isikul on Madalmaades võimalik saada elu- või viibimiskohajärgsest asutusest vastavalt ravikindlustusseaduse
(Zorgverzekeringswet) artikli 11 lõigetele 1, 2 ja 3 ning artikli 19 lõikele 1, samuti eriravikulusid käsitlevas üld
seaduses (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) sätestatud mitterahalisi hüvitisi.

f)

Käesoleva määruse artiklite 23–30 kohaldamisel käsitatakse Madalmaade õigusaktide alusel makstavate pen
sionitena järgmiseid hüvitisi (lisaks käesoleva määruse III jaotise 4. ja 5. peatükiga hõlmatud pensionitele):

g)

—

pensionid, mis on määratud avalike teenistujate ja nende ülalpidamisel olnud isikute pensioneid käsitleva
6. jaanuari 1966. aasta seaduse alusel (Madalmaade avaliku teenistuse pensioniseadus – Algemene burger
lijke pensioenwet);

—

pensionid, mis on määratud sõjaväelaste ja nende ülalpidamisel olnud isikute pensioneid käsitleva 6. ok
toobri 1966. aasta seaduse alusel (sõjaväepensioniseadus – Algemene militaire pensioenwet);

—

töövõimetushüvitised, mis on määratud sõjaväelaste töövõimetushüvitisi käsitleva 7. juuni 1972. aasta
seaduse alusel (sõjaväelaste töövõimetushüvitiste seadus – Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen);

—

pensionid, mis on määratud Madalmaade raudtee-ettevõtte NV Nederlandse Spoorwegen töötajate ja nen
de ülalpidamisel olnud isikute pensioneid käsitleva 15. veebruari 1967. aasta seaduse alusel (raudteepen
sioniseadus – Spoorwegpensioenwet);

—

pensionid, mis on määratud Madalmaade raudtee-ettevõtte töötingimusi reguleeriva määruse (Reglement
Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) alusel;

—

hüvitised, mis on määratud enne pensioniikka (65 aastat) jõudmist pensionile jäänud isikutele kooskõlas
endistele töötajatele vanaduses sissetulekut tagava pensioniskeemiga, või hüvitised, mis on enneaegse töö
turult lahkumise korral riikliku pensioniskeemi või kollektiivlepingu alusel ette nähtud 55aastastele või
vanematele isikutele;

—

hüvitised, mis on määratud sõjaväelastele ja avalikele teenistujatele koondamise, väljateenitud aastate pen
sioni ja ennetähtaegselt pensionile jäämise korral kohaldatava skeemi alusel.

Käesoleva määruse III jaotise 1. ja 2. peatüki kohaldamisel loetakse teenuste mittekasutamisega seotud tagasi
makse, mis on Madalmaade skeemis ette nähtud tervishoiuinfrastruktuuri piiratud kasutamise korral, sulara
has makstavaks haigushüvitiseks.

2. Madalmaade üldise vanaduskindlustuse seaduse (Algemene Ouderdomswet - AOW) kohaldamine
a)

Madalmaade üldise vanaduskindlustuse seaduse (Algemene Ouderdomswet - AOW) artikli 13 lõikes 1 osuta
tud vähendamist ei kohaldata 1. jaanuarile 1957 eelnenud kalendriaastate suhtes, mille jooksul hüvitisesaaja,
kes ei vasta tingimustele, mis võimaldaksid käsitleda selliseid aastaid kindlustusperioodina,
—

elas 15. ja 65. eluaasta vahel Madalmaade territooriumil või

—

teises liikmesriigis elades töötas Madalmaades tööandja juures, kes oli asutatud Madalmaades, või

—

töötas teises liikmesriigis ajavahemikel, mida Madalmaade sotsiaalkindlustussüsteemis käsitletakse
kindlustusperioodina.

Erandina AOW artiklist 7 loetakse pensioniõiguslikuks igaüks, kes elas või töötas Madalmaades kooskõlas eel
nimetatud tingimustega üksnes enne 1. jaanuari 1957.
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b)

AOW artikli 13 lõikes 1 osutatud vähendamist ei kohaldata 2. augustile 1989 eelnenud kalendriaastate suhtes,
mille jooksul abielus olev või olnud isik ei olnud teise liikmesriigi kui Madalmaade elanikuna oma 15. ja 65.
eluaasta vahel eelnimetatud õigusaktide alusel kindlustatud, kui need kalendriaastad langevad kokku kõnealu
se isiku abikaasal nimetatud õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioodidega või kalendriaastatega, mida tu
leb arvesse võtta punkti 2 alapunkti a kohaldamisel, tingimusel et nad olid sellistel perioodidel abielus.
Erandina AOW artiklist 7 loetakse sellist isikut pensioniõiguslikuks.

c)

AOW artikli 13 lõikes 2 osutatud vähendamist ei kohaldata 1. jaanuarile 1957 eelnenud kalendriaastate suh
tes, mille jooksul pensionäri abikaasa, kes ei vasta tingimustele, mis võimaldaksid käsitleda selliseid aastaid
kindlustusperioodina,
—

elas 15. ja 65. eluaasta vahel Madalmaade territooriumil või

—

teises liikmesriigis elades töötas Madalmaades tööandja juures, kes oli asutatud Madalmaades, või

—

töötas teises liikmesriigis ajavahemikel, mida Madalmaade sotsiaalkindlustussüsteemis käsitletakse
kindlustusperioodina.

d)

AOW artikli 13 lõikes 2 osutatud vähendamist ei kohaldata 2. augustile 1989 eelnenud kalendriaastate suhtes,
mille jooksul pensionäri abikaasa ei olnud teise liikmesriigi kui Madalmaade elanikuna oma 15. ja 65. eluaasta
vahel eelnimetatud õigusaktide alusel kindlustatud, kui need kalendriaastad langevad kokku pensionäril nime
tatud õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioodidega või kalendriaastatega, mida tuleb arvesse võtta punk
ti 2 alapunkti a kohaldamisel, tingimusel et nad olid sellistel perioodidel abielus.

e)

Punkti 2 alapunkte a, b, c ja d ei kohaldata perioodide suhtes, mis langevad kokku
—

perioodidega, mida võib võtta arvesse pensioniõiguste arvutamisel teise liikmesriigi kui Madalmaade va
naduskindlustuse õigusaktide alusel, või

—

perioodidega, mille jooksul asjaomane isik on saanud selliste õigusaktide alusel vanaduspensioni.

Teise liikmesriigi süsteemi kohaseid vabatahtliku kindlustuse perioode ei võeta käesoleva sätte kohaldamisel
arvesse.
f)

Punkti 2 alapunktides a, b, c ja d osutatud sätteid kohaldatakse üksnes juhul, kui asjaomane isik on elanud kuus
aastat ühe või mitme liikmesriigi territooriumil pärast 59aastaseks saamist, ja üksnes seni, kuni kõnealune isik
elab ühes neist liikmesriikidest.

g)

Erandina AOW IV peatükist võib igaüks, kes elab teises liikmesriigis kui Madalmaad ja kelle abikaasa on vas
tavalt Madalmaade õigusaktidele kindlustatud kohustusliku kindlustussüsteemi alusel, võtta nimetatud õigus
aktide alusel vabatahtliku kindlustuse perioodideks, mil tema abikaasa on kohustuslikult kindlustatud.
Nimetatud luba ei kaota kehtivust, kui abikaasa kohustuslik kindlustus lõpeb tema surma tõttu ja kui tema lesk
saab üksnes pensioni Madalmaade toitja ülalpidamisel olnud isikute üldkindlustuse seaduse (Algemene nabes
taandenwet) alusel.
Igal juhul kaotab vabatahtliku kindlustuse luba kehtivuse kuupäeval, mil isik saab 65aastaseks.
Vabatahtliku kindlustuse eest tasutavad sissemaksed määratakse kindlaks vastavalt AOW vabatahtliku kind
lustuse sissemaksete kindlaksmääramise sätetele. Kui vabatahtlik kindlustus järgneb punkti 2 alapunktis b vii
datud kindlustusperioodile, siis määratakse sissemaksed vastavalt AOW kohustusliku kindlustuse sissemaksete
kindlaksmääramise sätetele, tingimusel et arvessevõetavat sissetulekut loetakse Madalmaades saaduks.

h)

Punkti 2 alapunktis g viidatud luba ei pea andma kellelegi, kes on kindlustatud teise liikmesriigi pensione ja
toitjakaotushüvitisi käsitlevate õigusaktide kohaselt.

i)

Igaüks, kes tahab võtta vabatahtlikku kindlustust punkti 2 alapunkti g kohaselt, peab seda taotlema sotsiaal
kindlustuspangas (Sociale Verzekeringsbank) mitte hiljem kui ühe aasta jooksul alates osalustingimuste täitu
mise kuupäevast.
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3. Madalmaade toitja ülalpidamisel olnud isikute üldkindlustuse seaduse (Algemene Nabestaandenwet – ANW)
kohaldamine
a)

Kui lesel on käesoleva määruse artikli 51 lõike 3 kohaselt tulenevalt lahkunu sugulasi käsitleva seaduse (ANW)
alusel õigus saada toitjakaotuspensioni, siis tuleb pensioni arvutada vastavalt käesoleva määruse artikli 52 lõi
ke 1 punktile b.
Nimetatud sätete kohaldamisel tunnustatakse Madalmaade õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioodidena
ka enne 1. oktoobrit 1959 täitunud kindlustusperioode, kui nende perioodide jooksul kindlustatud isik pärast
15aastaseks saamist
—

elas Madalmaades või

—

teises liikmesriigis elades töötas Madalmaades tööandja juures, kes oli asutatud Madalmaades, või

—

töötas teises liikmesriigis ajavahemikel, mida Madalmaade sotsiaalkindlustussüsteemis käsitletakse
kindlustusperioodina.

b)

Arvesse ei võeta punkti 3 alapunkti a alusel arvestatavaid perioode, mis langevad kokku kohustusliku kindlus
tuse perioodidega, mis on täitunud teise liikmesriigi õigusaktide alusel toitjakaotuspensionide kohta.

c)

Käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b kohaldamisel võetakse kindlustusperioodidena arvesse vaid 15.
eluaasta järel vastavalt Madalmaade õigusaktidele täitunud kindlustusperioode.

d)

Erandina ANW artikli 63a lõikest 1 võib isikul, kes elab teises liikmesriigis kui Madalmaad ja kelle abikaasa on
ANW alusel kohustuslikult kindlustatud, lubada võtta nimetatud õigusaktide alusel vabatahtliku kindlustuse,
tingimusel et selline kindlustus on käesoleva määruse kohaldamise kuupäevaks juba alanud, kuid ainult pe
rioodideks, mil tema abikaasa on kohustuslikult kindlustatud.
Nimetatud luba kaotab kehtivuse alates kuupäevast, mil abikaasa kohustuslik kindlustus lõpeb vastavalt ANW
le, v.a juhul kui abikaasa kohustuslik kindlustus lõpeb tema surma tõttu ja lesk saab pensioni üksnes
vastavalt ANWle.
Igal juhul kaotab vabatahtliku kindlustuse luba kehtivuse kuupäeval, mil isik saab 65aastaseks.
Vabatahtliku kindlustuse eest tasutavad sissemaksed määratakse kindlaks vastavalt ANW vabatahtliku kindlus
tuse sissemaksete kindlaksmääramise sätetele. Kui vabatahtlik kindlustus järgneb punkti 2 alapunktis b viida
tud kindlustusperioodile, siis määratakse sissemaksed vastavalt ANW kohustusliku kindlustuse sissemaksete
kindlaksmääramise sätetele, tingimusel et arvessevõetavat sissetulekut loetakse Madalmaades saaduks.

4. Töövõimetust käsitlevate Madalmaade õigusaktide kohaldamine
a)

Kui asjaomasel isikul on käesoleva määruse artikli 51 lõikest 3 tulenevalt õigus saada Madalmaade invaliidsus
hüvitist, siis tuleb käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punktis b hüvitise arvutamiseks viidatud summa määrata,
i)

ii)

kui enne töövõimetuse tekkimist oli isik viimati tööl töötajana käesoleva määruse artikli 1 punkti a
tähenduses
—

vastavalt töövõimetusseadusele (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering – WAO), kui töövõimetus
tekkis enne 1. jaanuari 2004, või

—

vastavalt töö ja sissetuleku seadusele (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen – WIA), kui töövõi
metus tekkis 1. jaanuaril 2004 või pärast seda.

kui enne töövõimetuse tekkimist tegutses asjaomane isik viimati füüsilisest isikust ettevõtjana käesoleva
määruse artikli 1 punktis b määratletud tähenduses, vastavalt füüsilisest isikust ettevõtjate töövõimetus
seadusele (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen – WAZ), kui töövõimetus tekkis enne 1. au
gustit 2004;
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b)

vastavalt WAOle, WIAle või WAZile hüvitist arvutades võtavad Madalmaade asutused arvesse
—

enne 1. juulit 1967 Madalmaades täitunud palgatöö perioode ja nendega võrdsustatud perioode;

—

WAO alusel täitunud kindlustusperioode;

—

pärast 15. eluaastat asjaomasel isikul vastavalt üldisele töövõimetusseadusele (Algemene Arbeidsonge
schiktheidswet – AAW) täitunud kindlustusperioode, kui need ei lange kokku WAO alusel täitunud
kindlustusperioodidega;

—

WAZi alusel täitunud kindlustusperioode;

—

WIA alusel täitunud kindlustusperioode.

AUSTRIA
1. Pensionikindlustuse kindlustusperioodide omandamise tähenduses peetakse teises liikmesriigis koolis või võrrelda
vas haridusasutuses käimist samaväärseks koolis või võrreldavas haridusasutuses käimisega vastavalt üldise sot
siaalkindlustusseaduse (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) artikli 227 lõike 1 punktile 1 ja artikli 228
lõike 1 punktile 3, kaubandus- ja ärialal tegutsevate isikute sotsiaalkindlustusseaduse (Gewerbliches Sozialversiche
rungsgesetz – GSVG) artikli 116 lõikele 7 ja talupidajate sotsiaalkindlustusseaduse (Bauern-Sozialversicherungsgesetz
– BSVG) artikli 107 lõikele 7, kui asjaomase isiku suhtes kohaldati millalgi Austria õigust, kuna ta tegutses töötaja
või füüsilisest isikust ettevõtjana ning ASVG artikli 227 lõikes 3, GSVG artikli 116 lõikes 9 ja BSVG artikli 107 lõi
kes 9 sätestatud erilised sissemaksed selliste haridusperioodide ostmiseks on tasutud.
2. Käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punktis b nimetatud pro rata hüvitise arvutamisel ei arvestata Austria õigusak
tidest tulenevaid lisakindlustuse sissemaksete erikasvu ja kaevurite lisahüvitist. Nendel juhtudel suurendatakse asja
kohastel juhtudel ilma eelnimetatud sissemakseteta arvutatud pro rata hüvitist vähendamata lisakindlustuse
sissemaksete erikasvu ja kaevurite lisahüvitise võrra.
3. Kui käesoleva määruse artikli 6 alusel on täitunud Austria pensionikindlustusskeemi asendusperioodid, kuid neid ei
saa üldise sotsiaalkindlustusseaduse (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) artiklite 238 ja 239,
kaubandus- ja ärialal tegutsevate isikute sotsiaalkindlustusseaduse (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG)
artiklite 122 ja 123 ning talupidajate sotsiaalkindlustusseaduse (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) artik
lite 113 ja 114 kohaselt arvutamisel aluseks võtta, siis tuleb arvutamisel aluseks võtta lapsehooldusperioodid vas
tavalt ASVG artiklile 239, GSVG artiklile 123 ning BSVG artiklile 114.

SOOME
1. Soome riikliku pensioni õiguse määratlemiseks ja selle suuruse arvutamiseks käesoleva määruse artiklite 52–54 alu
sel käsitletakse teiste liikmesriikide õigusaktide alusel saadud pensione samamoodi nagu Soome õigusaktide alusel
saadud pensione.
2. Kohaldades käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b alapunkti i arvestusperioodi töötasu arvutamiseks Soome
töötasust sõltuva pensioniseaduse alusel, kui isikul on pensionikindlustusperioode täitunud mõnes teises liikmes
riigis töötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise ajal ning need on osa Soome õigusaktide kohasest vaat
lusperioodist, on vaatlusperioodi töötasu võrdne Soomes arvestusperioodi jooksul väljateenitud kogutuluga,
jagatuna Soome kindlustusperioodide kuude arvuga vaatlusperioodi jooksul.

ROOTSI
1. Kui käesoleva määruse artikli 67 sätete alusel makstakse lapsehoolduspuhkuse toetust mittetöötavale perekonna
liikmele, makstakse seda tasemel, mis vastab madalaimale või põhitasemele.
2. Lapsehoolduspuhkuse toetuse arvutamiseks riigi kindlustusseaduse (Lag (1962:381) om allmän försäkring) 4. peatüki
paragrahvi 6 alusel isikutele, kellel on õigus saada tööl põhinevat lapsehoolduspuhkuse toetust, kohaldatakse
järgmist:
vanema puhul, kelle puhul sissetulekust sõltuv haigushüvitis arvutatakse Rootsis tasustatavast tööst saadava sisse
tuleku põhjal, on nõue, et ta oleks olnud kindlustatud miinimumtasemest kõrgema haigushüvitise saamiseks vähe
malt 240 järjestikust päeva enne lapse sündi, rahuldatud, kui ta on nimetatud perioodi jooksul saanud mõnes teises
liikmesriigis tasustatavast tööst sissetulekut, mis vastab miinimumtasemest kõrgemale kindlustusele.
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3. Käesoleva määruse kindlustus- ja elamisperioodide liitmist käsitlevaid sätteid ei kohaldata Rootsi õigusaktides ette
nähtud üleminekusätete suhtes, mis käsitlevad 1937. aastal või enne seda sündinud ning enne pensionitaotluse esi
tamist teatava aja Rootsis elanud isikute õigust saada baaspensioni (seadus 2000:798).
4. Sissetuleku arvutamiseks seoses nominaalse sissetulekuga seotud haigushüvitise ja sissetulekust sõltuva tegevustoe
tusega riikliku kindlustusseaduse (Lag (1962:381) om allmän försäkring) 8. peatüki alusel kohaldatakse järgmist:
a)

juhul kui kindlustatud isiku suhtes on vaatlusperioodi jooksul tulenevalt tegevusest töövõtjana või füüsilisest
isikust ettevõtjana kohaldatud ühe või mitme muu liikmesriigi õigusakte, loetakse nendes liikmesriikides saa
dud sissetulek võrdväärseks kindlustatud isiku poolt vaatlusperioodil Rootsis viibitud aja jooksul teenitud kesk
mise brutosissetulekuga, jagades Rootsis teenitud sissetuleku aastate arvuga, mille jooksul nimetatud
sissetulekuid teeniti;

b)

kui hüvitised arvutatakse käesoleva määruse artikli 46 kohaselt ning isikud ei ole Rootsis kindlustatud, mää
ratakse vaatlusperiood vastavalt eelnimetatud seaduse 8. peatüki paragrahvidele 2 ja 8 nii, nagu oleks asja
omane isik Rootsis kindlustatud. Kui asjaomasel isikul ei ole sel perioodil sissetulekut pensioni kogumiseks
sissetulekul põhineva vanaduspensioni seaduse alusel (1998:674), lubatakse vaatlusperioodi lugema hakata va
rasemast ajast, mil kindlustatud isikul oli sissetulek tasustatavast tegevusest Rootsis.

5. a)

Sissetulekul põhineva toitjakaotuspensioniga seotud nominaalsete pensionivarade arvutamisel (seadus
2000:461), kui ei ole täidetud Rootsi õigusaktide kohane nõue pensioni saamise õiguse kohta vähemalt kol
mel aastal viiest kalendriaastast vahetult enne kindlustatud isiku surma (vaatlusperiood), võetakse arvesse ka
muudes liikmesriikides täitunud kindlustusperioodid nii, nagu need oleksid täitunud Rootsis. Teistes liikmes
riikides täitunud kindlustusperioode käsitatakse nii, nagu põhineksid need Rootsis pensioni arvutamise aluseks
oleval keskmisel baassummal. Kui asjaomane isik on töötanud Rootsis pensioni arvutamise aluseks võetava
baaspalgaga ainult ühe aasta, loetakse iga teistes liikmesriikides täitunud kindlustusperiood vastavaks sellega
samaväärsele summale.

b)

Nominaalsete pensioniosakute arvutamiseks 1. jaanuaril 2003 või hiljem surmaga seotud lesepensioni saami
seks, kui ei ole täidetud Rootsi õigusaktide nõue pensioniosakute olemasolu kohta kindlustatud isiku surmale
vahetult eelneva vähemalt kahe aasta eest neljast (vaatlusperiood) ning kindlustusperioodid täitusid vaatluspe
rioodil mõnes muus liikmesriigis, käsitatakse neid aastaid samadel pensioniosakutel põhinevaina nagu Rootsi
aasta puhul.

ÜHENDKUNINGRIIK
1. Kui vastavalt Ühendkuningriigi õigusaktidele võib isikul olla õigus saada väljateenitud pensioni juhul, kui
a)

endise abikaasa tasutud sissemakseid võetakse arvesse, nagu oleksid need asjaomase isiku enda sissemaksed,
või

b)

nimetatud isiku abikaasa või endine abikaasa vastab sissemaksetingimustele, siis tingimusel, et abikaasa või en
dine abikaasa tegutses töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana, kelle suhtes kehtisid kahe või enama liikmes
riigi õigusaktid, kohaldatakse käesoleva määruse III jaotise 5. peatüki sätteid, et määrata kindlaks õigused
Ühendkuningriigi õigusaktide alusel. Sellisel juhul tõlgendatakse nimetatud 5. peatüki viiteid „kindlustuspe
rioodidele” viidetena kindlustusperioodidele, mis on täitunud
i)

ii)

abikaasal või endisel abikaasal, kui nõude on esitanud:
—

abielus naine või

—

isik, kelle abielu on lõppenud muul põhjusel kui abikaasa surm, või

endisel abikaasal, kui nõude on esitanud
—

lesestunud mees, kellel vahetult enne pensioniiga ei ole õigust saada lesestunud lapsevanema toe
tust, või

—

lesestunud naine, kellel vahetult enne pensioniiga ei ole õigust saada lesestunud ema toetust, leses
tunud lapsevanema toetust või lesepensioni, või kellel on ainult õigus saada vastavalt käesoleva mää
ruse artikli 52 lõike 1 punktile b arvestatud vanadusega seotud lesepensioni, ning seetõttu tähendab
„vanadusega seotud lesepension” vastavalt 1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksude ja hüvitiste seadu
se jaotisele 39(4) lesepensioni maksmist vähendatud määral.
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2. Käesoleva määruse artikli 6 kohaldamisel hooldustoetust, hooldajatoetust ja invaliidi ülalpidamistoetust reguleeri
vate sätete suhtes võetakse teise liikmesriigi kui Ühendkuningriik territooriumil täitunud töötamise, füüsilisest isi
kust ettevõtjana tegutsemise või elamisperioodi arvesse niivõrd, kuivõrd see on vajalik täitmaks nõutava
Ühendkuningriigis viibimise perioodi tingimust enne kuupäeva, mil esmakordselt tekib õigus saada kõnealust
hüvitist.
3. Käesoleva määruse artikli 7 kohaldamisel käsitatakse teise liikmesriigi territooriumil viibivat iga Ühendkuningriigi
õigusaktide alusel invaliidsus-, vanadus- või toitjakaotuspensioni või tööõnnetus- või kutsehaiguspensioni või ma
tusetoetuse saajat nii, nagu tema elukoht oleks selle teise liikmesriigi territooriumil.
4. Käesoleva määruse artikli 46 kohaldamisel, kui asjaomasel isikul on invaliidsusega lõppev töövõimetus ajal, kui tema
suhtes kehtivad teise liikmesriigi õigusaktid, võtab Ühendkuningriik 1992. aasta sotsiaalkindlustusmaksete ja hüvi
tiste seaduse (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) paragrahvi 30A (5) alusel arvesse kõiki perioo
de, mille jooksul isik on töövõimetuse tõttu saanud
i)

rahalisi haigushüvitisi või nende asemel palka või

ii)

invaliidsusega lõppenud töövõimetuse hüvitisi käesoleva määruse III jaotise 4. ja 5. peatükis määratletud tä
henduses, teise liikmesriigi õigusaktide alusel, nagu need oleksid vastavalt 1992. aasta sotsiaalkindlustusmak
sete ja hüvitiste seaduse (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) paragrahvidele 30A (1)-(4)
makstud lühiajalise töövõimetuse hüvitise perioodid.

Käesoleva sätte kohaldamisel võetakse arvesse üksnes perioode, millal isik oleks olnud töövõimetu Ühendkuning
riigi õigusaktides määratletud tähenduses.
5. 1)

2)

3)

Sissetulekuteguri arvutamisel (määramaks kindlaks õigust saada hüvitisi Ühendkuningriigi õigusaktide alusel
teise liikmesriigi õigusaktide alusel töötajana tegutsetud iga töönädala eest, mis algas vastava tulumaksuaasta
jooksul Ühendkuningriigi õigusaktides määratletud tähenduses) peetakse asjaomast isikut sissemakseid tasu
nuks palgatöötajana või sellise sissetuleku saajana, millelt on makstud sissemakseid sissetuleku põhjal, mis võr
dub kahe kolmandikuga selle aasta ülemisest tulupiirist.
Käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaldamisel:
a)

kui mõnel tulumaksuaastal, mis on alanud 6. aprillil 1975 või hiljem, on töötajana tegutsenud isikul täi
tunud kindlustus-, töötamis- või elamisperioodid üksnes muus liikmesriigis kui Ühendkuningriik, ja eel
nimetatud lõike 5 punkti 1 kohaldamisest tulenevalt arvestatakse seda aastat tingimusi täitva aastana
Ühendkuningriigi õigusaktides määratletud tähenduses käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b ala
punkti i kohaldamisel, loetakse ta sel aastal kindlustatuks 52 nädala jooksul nimetatud teises liikmesriigis;

b)

kui mõnda tulumaksuaastat, mis on alanud 6. aprillil 1975 või hiljem, ei loeta tingimusi täitvaks aastaks
Ühendkuningriigi õigusaktides määratletud tähenduses käesoleva määruse artikli 52 lõike 1 punkti b ala
punkti i kohaldamisel, ei võeta arvesse ühtki sel aastal täitunud kindlustus-, töötamis- või elamisperioodi.

Sissetulekuteguri konverteerimisel kindlustusperioodideks jagatakse vastaval tulumaksuaastal Ühendkuningrii
gi õigusaktides määratletud tähenduses saadud sissetulekutegur selle aasta madalaima tulupiiriga. Tulemus väl
jendatakse täisarvuna, komakohti ei võeta arvesse. Niimoodi arvutatud suurust käsitatakse Ühendkuningriigi
õigusaktide alusel sel aastal täitunud kindlustusnädalate arvu esindavana, tingimusel et selline arv ei ületa nä
dalate arvu, mille jooksul sel aastal kõnealuse isiku suhtes nimetatud õigusaktid kehtisid.”
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