ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys
Teisės aktai

Leidimas
lietuvių kalba

L 284
52 tomas
2009 m. spalio 30 d.

Turinys

I

Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI
★

★

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo
tvarką (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 988/2009, iš dalies
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir
nustatantis jo priedų turinį (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

(1) Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

Kaina: 18 EUR

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

2009 10 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 284/1

I

(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)


REGLAMENTAI




EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 987/2009
2009 m. rugsėjo 16 d.
nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
įgyvendinimo tvarką
(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

kad asmenys, kuriems taikomas Reglamentas (EB)
Nr. 883/2004, galėtų pasinaudoti savo teisėmis kuo grei
čiau ir optimaliausiomis sąlygomis.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir
308 straipsnius,
atsižvelgdami į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo (1), ypač į jo 89 straipsnį,

(3)

Elektroninis ryšys yra tinkama priemonė valstybių narių įs
taigoms greitai ir patikimai pasikeisti duomenimis. Elekt
roninis duomenų tvarkymas turėtų padėti pagreitinti
procedūras visų susijusių asmenų labui. Be to, susiję asme
nys turėtų galėti naudotis visomis garantijomis, numatyto
mis Bendrijos nuostatose dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir jiems laisvai judant.

(4)

Nacionalinių įstaigų, kurios greičiausiai dalyvaus įgyvendi
nant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004, kontaktiniai duome
nys (įskaitant elektroninius duomenis), pateikti tokia
forma, kad juos būtų galima iš karto atnaujinti, turėtų pa
lengvinti valstybių narių įstaigų bendravimą. Šis požiūris,
kurio laikantis dėmesys sutelkiamas į tik faktinės informa
cijos ir piliečių galimybės tiesiogiai su ja susipažinti svar
bą, yra vertingas supaprastinimas, kuris turėtų būti įdiegtas
šiuo reglamentu.

(5)

Siekiant įgyvendinti kuo sklandesnį sudėtingų procedūrų,
kuriomis įgyvendinamos socialinės apsaugos sistemų ko
ordinavimo taisyklės, veikimą ir veiksmingą šių procedūrų
valdymą, reikalinga 4 priedo skubaus atnaujinimo sistema.
Tam tikslui nuostatos turėtų būti rengiamos ir taikomos
glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Komisi
jai ir, atsižvelgiant į vilkinimo pasekmes piliečiams ir ad
ministracinėms institucijoms, greitai įgyvendinamos. Todėl
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai įsteigti ir valdyti
duomenų bazę ir užtikrinti, kad ji pradėtų veikti bent nuo
šio reglamento įsigaliojimo. Visų pirma Komisija turėtų
imtis būtinų veiksmų, kad į tą duomenų bazę būtų įtraukta
4 priede išvardyta informacija.

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komite
to nuomonę (2),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),
kadangi:
(1)

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 modernizuojamos valsty
bių narių nacionalinių socialinės apsaugos sistemų koordi
navimo taisyklės, nurodant įgyvendinimo priemones ir
procedūras bei supaprastinant jas visiems susijusiems sub
jektams. Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo taisyklės.
Glaudesnis ir veiksmingesnis socialinės apsaugos įstaigų
bendradarbiavimas yra svarbiausias veiksnys siekiant,

(1) OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
(2) OL C 324, 2006 12 30, p. 59.
(3) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje), 2008 m. gruodžio 17 d. Tarybos bendroji po
zicija (OL C 38 E, 2009 2 17, p. 26) ir 2009 m. balandžio 22 d.
Europos Parlamento pozicija. 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendi
mas.
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(6)

Sustiprinant tam tikras procedūras turėtų būti užtikrintas
didesnis teisinis tikrumas ir skaidrumas Reglamento (EB)
Nr. 883/2004 naudotojams. Pavyzdžiui, nustačius bend
rus terminus tam tikriems įsipareigojimams įvykdyti arba
tam tikroms administracinėms užduotims atlikti, būtų pa
dedama apdraustųjų ir įstaigų santykiams tapti aiškesniems
ir apibrėžtesniems.

(13)

Šiame reglamente numatomos priemonės ir procedūros,
skirtos darbuotojų ir bedarbių asmenų judumui skatinti.
Pasienio darbuotojai, kurie visiškai prarado darbą, gali pa
teikti duomenis apie save gyvenamosios vietos šalies ir
valstybės narės, kurioje jie paskutinį kartą dirbo, įdarbini
mo tarnyboms. Tačiau jie turėtų teisę gauti išmokas tik iš
tos valstybės narės, kurioje gyvena.

(7)

Kompetentinga valdžios institucija asmenims, kuriems tai
komas šis reglamentas, turėtų laiku atsakyti į jų pateiktus
prašymus. Atsakymas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip
per terminus, nustatytus atitinkamos valstybės narės socia
linės apsaugos teisės aktuose, jei tokie terminai egzistuoja.
Būtų pageidautina, kad valstybės narės, kurių socialinės ap
saugos teisės aktuose nėra nuostatos, kurioje būtų numa
tyti tokie terminai, apsvarstytų galimybę juos nustatyti ir,
jei reikia, praneštų apie juos atitinkamiems asmenims.

(14)

Reikia tam tikrų konkrečių taisyklių ir procedūrų, pagal ku
rias būtų apibrėžiami teisės aktai, taikytini siekiant atsi
žvelgti į laikotarpius įvairiose valstybėse narėse, kuriose
apdraustasis augino vaikus.

(15)

Be to, tam tikros procedūros turėtų atspindėti būtinybę to
lygiai paskirstyti išlaidas valstybėms narėms. Ypač ligų sri
tyje nustatant tokias procedūras turėtų būti atsižvelgta į
valstybių narių, kurios padengia išlaidas apdraustajam nau
dojantis jų sveikatos priežiūros sistema, poziciją ir į vals
tybių narių, kurių įstaigoms tenka padengti išlaidas,
susijusias išmokomis natūra, kurias gauna jų apdraustieji
valstybėje narėje, kurioje jie negyvena, poziciją.

(16)

Atsižvelgiant į specifinį Reglamento (EB) Nr. 883/2004
kontekstą, reikia aiškiau apibrėžti, kokiomis sąlygomis tu
rėtų būti apmokamos išlaidos, susijusios su ligos išmoko
mis natūra planinio gydymo atvejais, t. y. tais atvejais, kai
apdraustasis vyksta gydytis į kitą valstybę narę, kuri nėra
valstybė, kurioje jis yra apdraustas arba gyvena. Turėtų būti
patikslinamos apdraustojo pareigos, susijusios su išanksti
nio leidimo prašymu, taip pat įstaigos pareigos pacientams,
susijusios su leidimo suteikimo sąlygomis. Be to, turėtų
būti išaiškintos priežiūros, suteiktos kitoje valstybėje narė
je gavus leidimą, pasekmės išlaidų apmokėjimui.

(17)

Šis reglamentas ir visų pirma nuostatos dėl buvimo valsty
bėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, ir dėl
planinio gydymo neturėtų trukdyti taikyti palankesnių na
cionalinių nuostatų, visų pirma susijusių su kitoje valsty
bėje narėje patirtų išlaidų kompensavimu.

(18)

Labiau suvaržančios procedūros, skirtos laikui, kurio rei
kia valstybių narių įstaigoms viena kitai apmokėti šias pre
tenzijas, sutrumpinti, yra labai svarbios siekiant išlaikyti
pasitikėjimą bendraujant ir patenkinti valstybių narių so
cialinės apsaugos sistemų patikimo valdymo poreikį. To
dėl turėtų būti sugriežtintos su ligos ir bedarbio išmokomis
susijusių prašymų nagrinėjimo procedūros.

(19)

Įstaigų savitarpio paramos tenkinant pretenzijas, susijusias
su socialiniu draudimu, procedūros turėtų būti griežtina
mos siekiant užtikrinti veiksmingesnį išlaidų susigrąžinimą
ir sklandų koordinavimo taisyklių veikimą. Veiksmingas
atgavimas taip pat yra viena iš priemonių, taikomų užker
tant kelią piktnaudžiavimui ir sukčiavimui bei sprendžiant
piktnaudžiavimo ir sukčiavimo atvejus, ir vienas iš būdų
socialinės apsaugos sistemų tvarumui užtikrinti. Tai apima

(8)

Valstybės narės, jų kompetentingos institucijos ir sociali
nės apsaugos įstaigos turėtų turėti galimybę susitarti tar
pusavyje dėl supaprastintų procedūrų ir administracinių
priemonių, kurias jos laiko veiksmingesnėmis ir labiau tin
kamomis atitinkamoms jų socialinės apsaugos sistemoms.
Tačiau tokios priemonės neturėtų turėti įtakos asmenų, ku
riems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004, teisėms.

(9)

Dėl socialinės apsaugos srities sudėtingumo būtinos visų
valstybių narių įstaigų ypatingos pastangos remiant ap
draustuosius ir siekiant išvengti, kad asmenys, nepateikę
prašymų arba tam tikros informacijos įstaigai, atsakingai
už šių prašymų nagrinėjimą pagal Reglamente (EB)
Nr. 883/2004 ir šiame reglamente nustatytas taisykles ir
procedūras, nebūtų baudžiami.

(10)

Nustatant kompetentingą įstaigą, t. y. tą įstaigą, kurios tei
sės aktai taikomi arba kuri atsako už tam tikrų išmokų mo
kėjimą, daugiau nei vienos valstybės narės įstaigos turi
išnagrinėti apdraustojo ir jo šeimos narių padėtį. Siekiant
užtikrinti atitinkamo asmens apsaugą šio būtino instituci
jų bendravimo metu, jis turėtų būti laikinai apdraustas pa
gal socialinės apsaugos sistemą.

(11)

Valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad būtų apibrėžta
asmenų, kuriems taikomi šis reglamentas ir Reglamentas
Nr. 883/2004, gyvenamoji vieta, o kilus ginčui turėtų at
sižvelgti į visus su šio klausimo sprendimu susijusius kri
terijus. Tai gali apimti kriterijus, nurodytus šio reglamento
atitinkame straipsnyje.

(12)

Daugeliu šiame reglamente numatytų priemonių ir proce
dūrų siekiama užtikrinti, kad kriterijai, kuriuos pagal Re
glamentą (EB) Nr. 883/2004 turi taikyti valstybių narių
įstaigos, būtų skaidresni. Tokias priemones ir procedūras
nulėmė Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika,
Administracinės komisijos sprendimai ir daugiau nei
30 metų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo patir
tis, taikant Sutartyje įtvirtintas pagrindines laisves.
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ir naujų procedūrų tvirtinamą, remiantis galiojančiomis
2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyvos 2008/55/EB dėl
tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su
tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis
priemonėmis (1) nuostatomis. Šios naujos atgavimo proce
dūros turėtų būti peržiūrėtos atsižvelgiant į patirtį, įgytą
per penkerius įgyvendinimo metus, ir prireikus patikslin
tos, visų pirma siekiant užtikrinti, kad jos visiškai veiktų.
(20)

Taikant nuostatas dėl sumokėtų, tačiau nepriklausiusių iš
mokų atgavimo, laikinų išmokų ir įmokų atgavimo, kom
pensacijos ir paramos tenkinant pretenzijas, prašomoji
valstybė narė turi jurisdikciją vykdyti tik su pretenzijos pa
tenkinimo užtikrinimo priemonėmis susijusius veiksmus.
Visi kiti veiksmai priklauso prašančiosios valstybės narės
jurisdikcijai.

(21)

Tai, kad prašomoji valstybė narė imasi pretenzijos paten
kinimo užtikrinimo priemonių, nereiškia, kad ta valstybė
narė pripažįsta pretenzijos turinį arba pagrindą.

(22)

Atitinkamų asmenų informavimas apie jų teises ir pareigas
yra esminis elementas, nulemiantis pasitikėjimu pagrįstus
santykius su kompetentingomis valdžios institucijomis ir

L 284/3

valstybių narių įstaigomis. Informacija turėtų apimti admi
nistracinių procedūrų gaires. Atsižvelgiant į padėtį, atitin
kamais asmenimis gali būti laikomi apdraustieji, jų šeimos
nariai ir (arba) maitintojo netekę asmenys ar kiti asmenys.
(23)

Kadangi šio reglamento tikslo, visų pirma koordinavimo
priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą nau
dojimąsi laisvo asmenų judėjimo teise, patvirtinimo vals
tybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl
priemonių masto ir poveikio tą tikslą būtų galima geriau
pasiekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija
gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą
proporcingumo principą šiame reglamente neviršijama to,
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(24)

Šis reglamentas turėtų pakeisti 1972 m. kovo 21 d. Tary
bos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taiky
mo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos
nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

iii) parenkantis išmanųjį maršrutą naudojant programinę
įrangą, kuri suteikia galimybę automatiškai (pavyzdžiui,
kompiuterinės intelektikos programa) ir (arba) rankiniu
būdu patikrinti ir (arba) parinkti maršrutą:

I SKYRIUS

Sąvokų apibrėžtys

1 straipsnis
Sąvokų apibrėžtys
1.

susižinojimo tarnyba – tarnyba, valstybės narės kompeten
tingos valdžios institucijos paskirta vienai arba daugiau pa
grindinio reglamento 3 straipsnyje nurodytų socialinės
apsaugos sričių, kurios paskirtis yra atsakyti į prašymus gauti
informaciją ir pagalbą taikant pagrindinį reglamentą bei įgy
vendinimo reglamentą ir kuri turi atlikti pagal įgyvendinimo
reglamento IV antraštinę dalį jai paskirtas užduotis;

c)

dokumentas – duomenų rinkinys, neatsižvelgiant į pateiki
mo būdą, kurio struktūra yra tokia, kad jais galima keistis
elektroninėmis priemonėmis, ir kurie turi būti perduodami,
kad galėtų būti taikomas pagrindinis reglamentas ir įgyven
dinimo reglamentas;

d)

struktūrizuotas elektroninis dokumentas – tam tikros struk
tūros dokumentas, pateikiamas valstybių narių tarpusavio
elektroniniu keitimuisi informacija nustatyta forma;

e)

perdavimas elektroninėmis priemonėmis – perdavimas nau
dojantis elektronine duomenų tvarkymo (įskaitant skaitme
ninį suspaudimą) įranga ir laidais, radijo ryšiu, optinėmis
technologijomis arba kitomis elektromagnetinėmis
priemonėmis;

Šiame reglamente:

a)

pagrindinis reglamentas – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004;

b)

įgyvendinimo reglamentas – šis reglamentas; ir

c)

taikomos pagrindiniame reglamente pateiktos sąvokų
apibrėžtys.

2.
Be 1 dalyje nurodytų sąvokų apibrėžčių, taikomos šios są
vokų apibrėžtys:
a)

b)

prieigos centras – subjektas:
i)

nurodantis elektroninį kontaktinį punkto;

ii)

automatiškai parenkantis maršrutą pagal adresą; ir

(1) OL L 150, 2008 6 10, p. 28.

(2) OL L 74, 1972 3 27, p. 1.
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Audito valdyba – pagrindinio reglamento 74 straipsnyje nu
rodyta įstaiga.

II SKYRIUS

Bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis nuostatos

2 straipsnis
Įstaigų tarpusavio keitimosi informacija taikymo sritis ir
taisyklės
1.
Taikant įgyvendinimo reglamentą, valstybių narių valdžios
institucijų ir įstaigų bei asmenų, kuriems taikomas pagrindinis re
glamentas, keitimasis duomenimis grindžiamas viešojo adminis
travimo, veiksmingumo, aktyvios pagalbos, greito vykdymo ir
prieinamumo, įskaitant e. prieinamumą, visų pirma neįgaliesiems
bei pagyvenusiems asmenims, principais.
2.
Įstaigos nedelsdamos teikia duomenis arba keičiasi duome
nimis, kurie būtini norint apibrėžti ir nustatyti asmenų, kuriems
taikomas pagrindinis reglamentas, teises ir pareigas. Tokius duo
menis iš vienos valstybės narės į kitą tiesiogiai perduoda pačios įs
taigos arba jie netiesiogiai perduodami per susižinojimo tarnybas.
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nustatyti, jų teisėms ir pareigoms nustatyti ar išlaikyti ir taikyti
niems teisės aktams bei jų pareigoms pagal juos nustatyti.

3. Valstybės narės, rinkdamos, perduodamos ar tvarkydamos
asmens duomenis pagal savo teisės aktus, siekdamos įgyvendinti
pagrindinį reglamentą, užtikrina, kad atitinkami asmenys galėtų
visiškai pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duome
nų apsauga, vadovaujantis Bendrijos nuostatomis dėl asmenų ap
saugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo.

4.
Atitinkamos įstaigos nedelsdamos persiunčia informaciją ir
išduoda dokumentus atitinkamiems asmenims tiek, kiek to reikia
pagrindiniam reglamentui ir įgyvendinimo reglamentui taikyti, ir
visais atvejais per laikotarpį, nustatytą pagal atitinkamos valsty
bės narės teisės aktus.

Atitinkama įstaiga praneša pareiškėjui, kuris yra ar gyvena kitoje
valstybėje narėje, apie savo sprendimą tiesiogiai arba per jo buvi
mo ar gyvenamosios vietos valstybės narės susižinojimo tarnybą.
Atsisakius mokėti išmokas, ji taip pat nurodo atsisakymo priežas
tis, taip pat apeliacijos pateikimo būdus ir terminus. Šio sprendi
mo nuorašas siunčiamas kitoms susijusioms įstaigoms.

4 straipsnis
3.
Jei asmuo per klaidą pateikė informaciją, dokumentus arba
prašymus įstaigai, esančiai ne tos valstybės narės, kurioje yra pa
gal įgyvendinimo reglamentą paskirta įstaiga, o kitos valstybės na
rės teritorijoje, pastaroji įstaiga nedelsdama perduoda informaciją,
dokumentus ar prašymus pagal įgyvendinimo reglamentą paskir
tai įstaigai, nurodydama pirminio jų pateikimo datą. Pastaroji įs
taiga privalo pripažinti šią datą. Tačiau valstybės narės įstaigos
nelaikomos atsakingomis, arba nelaikoma, jog jos priėmė spren
dimą dėl to, kad jos nesiėmė veiksmų kitų valstybių narių įstai
goms uždelsus perduoti informaciją, dokumentus ar prašymus.
4. Kai duomenys perduodami netiesiogiai per paskirties vals
tybės narės susižinojimo tarnybą, atsakymo į prašymus terminai
skaičiuojami nuo dienos, kurią ši susižinojimo tarnyba gavo pra
šymą, tarsi jį būtų gavusi šios valstybės narės įstaiga.

3 straipsnis

Keitimosi duomenimis forma ir būdas

1.
Administracinė komisija nustato dokumentų ir struktūri
zuotų elektroninių dokumentų struktūrą, turinį, formą ir išsamią
keitimosi jais tvarką.

2. Įstaigos arba susižinojimo tarnybos perduoda vienos kitoms
duomenis elektroniniu būdu tiesiogiai arba netiesiogiai per priei
gos centrus, naudodamosi bendra saugia sistema, kuria užtikrina
mas konfidencialumas ir keitimosi duomenimis apsauga.

Bendraudamos su atitinkamais asmenimis, atitinkamos įs
3.
taigos taiko kiekvienam atvejui tinkamą tvarką, teikiant pirmeny
bę elektroninėms priemonėms. Administracinė komisija nustato
informacijos, dokumentų ar sprendimų siuntimo atitinkamam as
meniui elektroninėmis priemonėmis praktinę tvarką.

Atitinkamų asmenų ir įstaigų keitimosi informacija
taikymo sritis ir taisyklės
5 straipsnis
1.
Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamiems asmenims
būtų suteikta reikiama informacija apie pagrindiniu reglamentu
bei įgyvendinimo reglamentu padarytus pakeitimus, kad jie galė
tų įtvirtinti savo teises. Jos taip pat numato patogias vartotojui
paslaugas.
2. Asmenys, kuriems taikomas pagrindinis reglamentas, priva
lo persiųsti atitinkamai įstaigai informaciją, dokumentus ar patvir
tinamuosius įrodymus, kurių reikia jų arba jų šeimos padėčiai

Kitoje valstybėje narėje išduotų dokumentų ir
patvirtinamųjų įrodymų teisinė galia
1. Valstybių narių įstaigos priima kitos valstybės narės įstaigos
išduotus asmens padėtį liudijančius dokumentus, reikalingus pa
grindiniam reglamentui ir įgyvendinimo reglamentui taikyti, ir pa
tvirtinamuosius įrodymus, kurių pagrindu tie dokumentai buvo
išduoti, nebent valstybė narė, kurioje jie buvo išduoti, juos anu
liuotų arba paskelbtų negaliojančiais.
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2.
Kilus abejonėms dėl dokumento galiojimo arba dėl duome
nų, kuriais grindžiami jame išdėstyti teiginiai, tikslumo, dokumen
tą gaunanti valstybės narės įstaiga prašo dokumentą išdavusią
įstaigos suteikti reikiamą tikslesnę informaciją, o tam tikrais atve
jais anuliuoti tą dokumentą. Išdavusi įstaiga persvarsto dokumen
to išdavimo pagrindą ir prireikus jį anuliuoja.

3. Jei atitinkamoms įstaigoms ar valdžios institucijoms nepa
vyksta susitarti, ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo tos die
nos, kurią kilo 1 arba 2 dalyje nurodytas nesutarimas, per
kompetentingas valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į Admi
nistracinę komisiją. Administracinė komisija siekia išspręsti klau
simą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

Vadovaujantis 2 dalimi, tais atvejais, kai kyla abejonių dėl
3.
atitinkamų asmenų pateiktos informacijos, dokumentų ar patvir
tinančių įrodymų galiojimo ar faktų, kuriais pagrįsta juose pateik
ta informacija, tikslumo, buvimo vietos ar gyvenamosios vietos
įstaiga kompetentingos įstaigos prašymu, jeigu tai įmanoma, at
lieka reikiamą tokios informacijos ar dokumento patikrinimą.

Jei nustatoma, kad turi būti taikomi kitos valstybės nei ta,
4.
kurioje asmuo buvo laikinai apdraustas, teisės aktai, arba kad iš
mokas laikinai suteikusi įstaiga nebuvo kompetentinga įstaiga,
kompetentinga pripažinta įstaiga tokia laikoma atgaline data, tar
si to nesutarimo nebūtų buvę, vėliausiai nuo tos dienos, kai as
muo buvo laikinai apdraustas, arba nuo pirmojo atitinkamų
išmokų laikino suteikimo.

4. Jei atitinkamoms įstaigoms nepavyksta susitarti, ne anksčiau
kaip po mėnesio nuo tos dienos, kurią dokumentą gavusi įstaiga
pateikė prašymą, per kompetentingas valdžios institucijas gali
būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komi
sija mėgina išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, ku
rią į ją buvo kreiptasi.

6 straipsnis

5. Jei reikia, nustatyta kompetentinga įstaiga ir įstaiga, kuri lai
kinai mokėjo išmokas pinigais ar laikinai gavo įmokas, išspren
džia atitinkamo asmens finansinės padėties klausimus, susijusius
su įmokomis ir laikinai mokėtomis piniginėmis išmokomis, pri
reikus laikydamasi įgyvendinimo reglamento IV antraštinės dalies
III skyriaus nuostatų.
Išmokas natūra, kurias įstaiga laikinai suteikė pagal 2 dalies nuo
statas, kompetentinga įstaiga kompensuoja pagal įgyvendinimo
reglamento IV antraštinės dalies nuostatas.

Laikinas teisės aktų taikymas ir laikinas išmokų skyrimas
7 straipsnis
1.
Išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamente numatyta ki
taip, jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos ar valdžios
institucijos nesutaria dėl to, kurie teisės aktai taikomi, atitinka
mam asmeniui laikinai taikomi vienos iš tų valstybių narių teisės
aktai, pirmumo tvarką nustatant taip:

a)

valstybės narės, kurioje asmuo faktiškai dirba pagal darbo su
tartį arba savarankiškai, teisės aktai, jei asmuo pagal darbo
sutartį arba savarankiškai dirba tik vienoje valstybėje narėje;

b)

valstybės narės, kurioje asmuo nuolat gyvena, teisės aktai, jei
atitinkamas asmuo joje atlieka dalį savo profesinės veiklos
arba jeigu jis nedirba nei pagal darbo sutartį, nei
savarankiškai;

Laikinas išmokų ir įmokų apskaičiavimas
1.
Išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamente numatyta ki
taip, jei asmuo turi teisę gauti išmoką ar privalo mokėti įmoką pa
gal pagrindinį reglamentą, ir kompetentinga įstaiga neturi visos
informacijos apie padėtį kitoje valstybėje narėje, kurios reikia no
rint atlikti tos išmokos arba įmokos galutinį apskaičiavimą, ta įs
taiga suteikia šią išmoką atitinkamo asmens prašymu arba laikinai
apskaičiuoja šią įmoką, jei taip apskaičiuoti įmanoma remiantis
tos įstaigos turima informacija.
2. Kai atitinkama įstaiga gauna visus reikiamus patvirtinamuo
sius įrodymus ar dokumentus, iš naujo apskaičiuojamas atitinka
mos išmokos arba įmokos dydis.

III SKYRIUS

c)

valstybės narės, kuriai buvo pirmiausia pateiktas prašymas
dėl jos teisės aktų taikymo, teisės aktai, kai asmuo užsiima
vienos ar kelių rūšių profesine veikla dviejose ar daugiau vals
tybių narių.

Jei dviejų ar daugiau valstybių narių įstaigos arba valdžios
2.
institucijos nesutaria, kuri įstaiga turėtų mokėti išmokas pinigais
arba natūra, atitinkamas asmuo, kuris galėtų gauti išmokas, jeigu
nebūtų ginčijamasi, turi teisę laikinai gauti išmokas, numatytas jo
gyvenamosios vietos įstaigos taikomuose teisės aktuose arba, jei
gu tas asmuo negyvena vienos iš atitinkamų valstybių narių teri
torijoje, jis turi teisę gauti išmokas, numatytas įstaigos, kuriai jo
prašymas buvo pateiktas pirmiausia, taikomuose teisės aktuose.

Kitos pagrindinio reglamento taikymo bendrosios nuostatos

8 straipsnis
Dviejų arba daugiau valstybių narių administraciniai
susitarimai
1. Įgyvendinimo reglamento nuostatos pakeičia susitarimų dėl
pagrindinio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų konvenci
jų taikymo nuostatas, išskyrus nuostatas, susijusias su susitarimais
dėl pagrindinio reglamento II priede nurodytų konvencijų, jeigu
tų susitarimų nuostatos įtrauktos į įgyvendinimo reglamento
1 priedą.
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2. Prireikus valstybės narės gali tarpusavyje susitarti dėl pagrin
dinio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų konvencijų tai
kymo, jei tokie susitarimai neturi neigiamos įtakos atitinkamų
asmenų teisėms ir pareigoms ir yra įtraukti į įgyvendinimo regla
mento 1 priedą.

9 straipsnis
Kitos valdžios institucijų ir įstaigų atliekamos procedūros

1.
Dvi ar daugiau valstybių narių arba jų kompetentingos val
džios institucijos gali susitarti dėl kitų procedūrų nei numatyto
sios įgyvendinimo reglamente, jei tokios procedūros neturi
neigiamos įtakos atitinkamų asmenų teisėms ir pareigoms.

2. Apie šiuo tikslu sudarytus susitarimus pranešama Administ
racinei komisijai, ir jie išvardyti įgyvendinimo reglamento
1 priede.

b)
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to asmens padėtį, įskaitant:

i)

vykdomos veiklos pobūdį ir konkrečias savybes, visų
pirma vietą, kurioje tokia veikla paprastai vykdoma,
veiklos pastovumą ir darbo sutarties trukmę;

ii)

jo šeiminę padėtį ir šeimyninius ryšius;

iii) neapmokamos veiklos vykdymą;

iv) studentų atveju – jų pajamų šaltinį;

v)

jo būsto sąlygas, visų pirma būsto pastovumą;

vi) valstybę narę, kurioje gyvenančiu asmuo laikomas ap
mokestinimo tikslais.
3.
Įgyvendinimo susitarimų, kuriuos dvi ar daugiau valstybių
narių sudarė tuo pačiu tikslu arba kurie yra panašūs į 2 dalyje nu
rodytus susitarimus, nuostatos, kurios galioja dieną prieš įgyven
dinimo reglamento įsigaliojimą ir yra įtrauktos į Reglamento
(EEB) Nr. 574/72 5 priedą, tebetaikomos bendradarbiaujant toms
valstybėms narėms, jeigu tos nuostatos yra taip pat įtrauktos į įgy
vendinimo reglamento 1 priedą.

2. Jei, atsižvelgdamos į įvairius kriterijus, pagrįstus 1 dalyje iš
dėstytais atitinkamais faktais, atitinkamos įstaigos nesusitaria,
nustatant asmens faktinę gyvenamąją vietą lemiamu veiksniu lai
komi asmens ketinimai, apie kuriuos galima spręsti iš tokių faktų
ir aplinkybių, ypač priežastys, dėl kurių tas asmuo persikraustė.

10 straipsnis

12 straipsnis

Išmokų sutapimo vengimas

Laikotarpių sumavimas

Nepaisant kitų pagrindinio reglamento nuostatų, tais atvejais, kai
išmokos, mokamos pagal dviejų ar daugiau valstybių narių teisės
aktus, yra visų šių valstybių sumažinamos, sustabdomos ar nu
traukiamos, sumos, kurios nebūtų išmokėtos griežtai taikant ati
tinkamų valstybių narių teisės aktais nustatytas taisykles dėl
išmokų sumažinimo, sustabdymo ar nutraukimo, padalinamos iš
išmokų, kurioms taikomas sumažinimas, sustabdymas ar nutrau
kimas, skaičiaus.

1. Taikydama pagrindinio reglamento 6 straipsnį, kompeten
tinga įstaiga kreipiasi į valstybių narių, kurių teisės aktai buvo tai
komi atitinkamam asmeniui, įstaigas, kad nustatytų visus pagal jų
teisės aktus įgytus laikotarpius.

11 straipsnis

2. Atitinkami draudimo, darbo pagal darbo sutartį, savarankiš
ko darbo arba gyvenimo laikotarpiai, įgyti pagal valstybės narės
teisės aktus, pridedami prie tų laikotarpių, įgytų pagal bet kurios
kitos valstybės narės teisės aktus, kiek tai būtina taikant pagrindi
nio reglamento 6 straipsnį, jei šie laikotarpiai nesutampa.

Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai

1.
Jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos nesutaria dėl
asmens, kuriam taikomas pagrindinis reglamentas, gyvenamosios
vietos nustatymo, šios įstaigos bendru susitarimu nustato atitin
kamo asmens interesų centrą remdamosi visas turimos atitinka
mos informacijos bendru įvertinimu; šie veiksniai gali apimti
atitinkamai:

a)

buvimo atitinkamų valstybių narių teritorijoje trukmę ir
nenutrūkstamumą;

3. Jeigu privalomojo draudimo ar gyvenimo laikotarpis, įgytas
pagal vienos valstybės narės teisės aktus, sutampa su draudimo
laikotarpiu, įgytu pagal savanorišką ar neprivalomą nuolatinį
draudimą pagal kitos valstybės narės teisės aktus, įskaitomas tik
tas laikotarpis, kuris buvo įgytas pagal privalomą draudimą.

4. Jeigu draudimo ar gyvenimo laikotarpis, išskyrus pagal vie
nos valstybės narės teisės aktus įgytą lygiavertį laikotarpį, sutam
pa su lygiaverčiu laikotarpiu, įgytu pagal kitos valstybės narės
teisės aktus, įskaitomas tik tas laikotarpis, kuris nėra lygiavertis
laikotarpis.
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5.
Visus laikotarpius, kurie laikomi lygiaverčiais pagal dviejų
arba daugiau valstybių narių teisės aktus, įskaito tik tos valstybės
narės, kurios teisės aktai atitinkamam asmeniui buvo privalomai
taikomi paskutinį kartą prieš tą laikotarpį, įstaiga. Tuo atveju, jei
atitinkamam asmeniui iki to laikotarpio nebuvo privalomai tai
komi valstybės narės teisės aktai, jį įskaito valstybės narės, kurios
teisės aktai atitinkamam asmeniui buvo privalomai taikomi pir
mą kartą po to laikotarpio, įstaiga.

c)

6.
Kai neįmanoma tiksliai nustatyti, kuriuo metu pagal vienos
valstybės narės teisės aktus buvo įgyti atskiri draudimo arba gy
venimo laikotarpiai, laikoma, kad tokie laikotarpiai nesutampa su
draudimo ar gyvenimo laikotarpiais, įgytais pagal kitos valstybės
narės teisės aktus, jei tai naudinga atitinkamam asmeniui ir į juos
pagrįstai galima atsižvelgti.
13 straipsnis

Schemų, kuriose laikotarpiai išreiškiami ne dienomis, o ki
tais vienetais, atveju,
i)

trys mėnesiai arba trylika savaičių lygios vienam ketvir
čiui, ir vice versa;

ii)

vieneri metai lygūs keturiems ketvirčiams, 12 mėnesių
arba 52 savaitėmis, ir vice versa;

iii) perskaičiuojant savaites į mėnesius ir vice versa, savaitės
ir mėnesiai perskaičiuojami į dienas pagal b punkto len
telę taikant perskaičiavimo taisykles, nustatytas sche
moms, kurių pagrindas yra šešios dienos;
d)

tuo atveju, kai laikotarpiai išreiškiami dalimis, šie skaičiai per
skaičiuojami į artimiausius mažesnius sveikus vienetus tai
kant b ir c punktuose nustatytas taisykles. Metų dalys
perskaičiuojamos į mėnesius, išskyrus atvejus, kai atitinka
mos schemos pagrindas yra ketvirčiai;

e)

jei perskaičiuojant pagal šią dalį gaunamas rezultatas yra vie
neto dalis, laikoma, kad perskaičiavimo pagal šią dalį rezul
tatas yra visas artimiausias sveikas vienetas.

Laikotarpių perskaičiavimo taisyklės

1.
Jeigu laikotarpiai, įgyti pagal vienos valstybės narės teisės
aktus, išreiškiami kitokiais vienetais, negu tie, kurie buvo nustatyti
pagal kitos valstybės narės teisės aktus, perskaičiavimas, kurio rei
kia norint susumuoti pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnį, at
liekamas pagal šias taisykles:
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a)

Perskaičiavimo pagrindu turi būti laikomas laikotarpis, apie
kurį praneša valstybės narės, pagal kurios teisės aktus laiko
tarpis buvo įgytas, įstaiga.

Pagal 1 dalį susumavus visus per vienerius kalendorinius
2.
metus įgytus laikotarpius negali būti gaunama suma, didesnė už
1 dalies b punkto paskutiniame lentelės stulpelyje nurodytą die
nų skaičių, 52 savaites, 12 mėnesių ar keturis ketvirčius.

b)

schemų, pagal kurias laikotarpiai išreiškiami dienomis, atve
ju dienų perskaičiavimas kitais vienetais ir vice versa, taip pat
skirtingų dienomis pagrįstų schemų duomenų perskaičiavi
mas, atliekamas pagal šią lentelę:

Jei perskaičiuojami laikotarpiai pagal valstybės narės, kurioje jie
buvo įgyti, teisės aktus atitinka didžiausią metinį laikotarpių skai
čių, taikant 1 dalį per vienerius metus negali susidaryti laikotar
piai, trumpesni nei atitinkamuose teisės aktuose numatytas
galimas didžiausias metinis laikotarpių skaičius.

Schemos
pagrindas

1 diena
atitinka

1 savaitė
atitinka

1 mėnuo
atitinka

1 ketvirtis
atitinka

Didžiausias
dienų
skaičius
kalendori
niuose
metuose

5 dienos

9 valandas

5 dienas

22 dienas

66 dienas

264 dienos

6 dienos

8 valandas

6 dienas

26 dienas

78 dienas

312 dienų

7 dienos

6 valandas

7 dienas

30 dienų

90 dienų

360 dienų

Perskaičiuojama atliekant vieną operaciją, apimančią visus
3.
laikotarpius, apie kuriuos buvo pateikti susumuoti duomenys,
arba imant kiekvienus metus atskirai, jei apie laikotarpius buvo
pranešta išskirstant pagal metus.
4. Įstaiga, pranešanti apie dienomis išreikštus laikotarpius, kar
tu nurodo, ar jos administruojamos schemos pagrindas yra pen
kios, šešios ar septynios dienos.

II ANTRAŠTINĖ DALIS
TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYMAS

14 straipsnis
Pagrindinio reglamento 12 ir 13 straipsnių patikslinimas

išsiųsti į kitą valstybę narę, jei atitinkamam asmeniui prieš pat jo
darbo pagal darbo sutartį pradžią jau taikomi valstybės narės, ku
rioje yra įsisteigęs jo darbdavys, teisės aktai.

1.
Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, „as
muo, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdavio,
kuris paprastai ten verčiasi savo veikla, vardu, ir kurį darbdavys iš
siunčia į kitą valstybę narę“ apima asmenį, įdarbintą siekiant jį

2. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, žodžiai
„kuris paprastai ten verčiasi savo veikla“ reiškia darbdavį, kuris
valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, paprastai vykdo didelę
veiklos dalį, išskyrus vien tik vidaus valdymo veiklą, atsižvelgiant
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į visus kriterijus, apibūdinančius atitinkamos įmonės vykdomą
veiklą. Atitinkami kriterijai turi atitikti kiekvieno darbdavio konk
rečias savybes ir tikrąjį vykdomos veiklos pobūdį.

3. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, žodžiai
„paprastai savarankiškai dirbančiam asmeniui“ reiškia asmenį, ku
ris paprastai vykdo didelę veiklos dalį valstybės narės, kurioje jis
yra įsisteigęs, teritorijoje. Visų pirma tas asmuo turi kurį laiką jau
vykdyti savo veiklą iki dienos, kurią jis nori pasinaudoti to straips
nio nuostatomis, ir laikinos veiklos kitoje valstybėje narėje laiko
tarpiu turi valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, toliau laikytis
jo veiklos vykdymui taikomų reikalavimų, kad galėtų sugrįžęs ją
tęsti.

4. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, krite
rijus, kuriuo vadovaujantis nustatoma, ar veikla, kurią vykdyti sa
varankiškai dirbantis asmuo vyksta į kitą valstybę narę yra
„panaši“ į įprastą savarankiškai vykdomą veiklą, yra faktinis veik
los pobūdis, o ne tai, kaip ši pagal darbo sutartį arba savarankiš
kai vykdoma veikla gali būti vadinama kitoje valstybėje narėje.

5. Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį, asmuo,
kuris „paprastai dirba pagal darbo sutartį dviejose ar daugiau vals
tybių narių“ visų pirma reiškia asmenį, kuris:

a)

b)

nenutraukdamas veiklos vienoje valstybėje narėje, tuo pačiu
metu vykdo kitą atskirą veiklą vienoje ar daugiau valstybių
narių, neatsižvelgiant į tos atskiros veiklos trukmę ir pobūdį;

nuolat pakaitomis vykdo kelių rūšių veiklą, išskyrus labai ne
didelės apimties veiklą, dviejose ar daugiau valstybių narių,
neatsižvelgiant į veiklos rūšies keitimo dažnumą ir
reguliarumą.

6. Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį, asmuo,
kuris „paprastai savarankiškai dirba dviejose ar daugiau valstybių
narių“ reiškia visų pirma asmenį, kuris, savarankiškai dirbdamas,
tuo pačiu metu arba pakaitomis vykdo vienos arba daugiau atski
rų rūšių savarankišką veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių,
neatsižvelgiant į šios veiklos pobūdį.

7.
Siekiant atskirti veiklą, kuriai taikomos 5 ir 6 dalys, nuo pa
grindinio reglamento 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse apibūdintų atve
jų, lemiamas veiksnys yra veiklos vienoje ar daugiau kitų valstybių
narių trukmė (nepriklausomai nuo to, ar ji yra nuolatinio, ad hoc
ar laikino pobūdžio). Šiais tikslais atliekamas bendras visų atitin
kamų veiksnių įvertinimas, pagal sutartį dirbančio asmens atveju
visų pirma įskaitant darbo sutartyje apibrėžtą darbo vietą.

8.
Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalis,
darbas „paprastai pagal darbo sutartį arba savarankiškai“ vienoje
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valstybėje narėje reiškia, kad ten vykdoma kiekybiškai didelė vis
os pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančio asmens veik
los dalis, tačiau tai neturi būti didžioji šios veiklos dalis.
Nustatant, ar didelė veiklos dalis vykdoma vienoje valstybėje na
rėje, atsižvelgiama į šiuos orientacinius kriterijus:
a)

darbo pagal darbo sutartį atveju – darbo laikas ir (arba) atly
ginimas; ir

b)

savarankiško darbo atveju – apyvarta, darbo laikas, suteiktų
paslaugų skaičius ir (arba) pajamos.

Atliekant bendrą vertinimą, mažiau kaip 25 % pirmiau nurodytų
kriterijų atitikimas rodo, kad atitinkamoje valstybėje narėje nevyk
doma didelė veiklos dalis.
9.
Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies
b punktą, savarankiškai dirbančio asmens „veiklos centras“ nusta
tomas atsižvelgiant į visus to asmens profesinės veiklos aspektus,
visų pirma vietą, kurioje yra pastovi ir nuolatinė jo verslo vieta,
įprastinį jo vykdomos veiklos pobūdį arba trukmę, suteiktų pa
slaugų skaičių ir atitinkamo asmens ketinimus, apie kuriuos ga
lima spręsti iš visų aplinkybių.
10. Nustatydamos taikytinus teisės aktus pagal 8 ir 9 dalis, ati
tinkamos įstaigos atsižvelgia į numanomą padėtį per artimiausius
12 kalendorinių mėnesių.
11. Jei asmuo dirba pagal darbo sutartį dviejose arba daugiau
valstybių narių darbdavio, įsisteigusio už Sąjungos teritorijos ri
bų, vardu, ir kai tas asmuo gyvena valstybėje narėje, tačiau joje ne
vykdo didelės veiklos dalies, jam taikomi valstybės narės, kurioje
yra jo gyvenamoji vieta, teisės aktai.

15 straipsnis
Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies b ir
d punktų, 11 straipsnio 4 dalies ir 12 straipsnio taikymo
tvarka (dėl informacijos teikimo atitinkamoms įstaigoms)
1. Išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamento 16 straipsny
je numatyta kitaip, jei asmuo vykdo veiklą valstybėje narėje, kuri
nėra kompetentinga valstybė narė pagal pagrindinio reglamento
II antraštinę dalį, darbdavys arba, jei asmuo dirba ne pagal darbo
sutartį, atitinkamas asmuo informuoja apie tai valstybės narės, ku
rios teisės aktai taikomi, kompetentingą įstaigą, jei įmanoma, iš
anksto. Ta įstaiga nedelsdama sudaro galimybę atitinkamam as
meniui ir valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentin
gos valdžios institucijos paskirtai įstaigai gauti informaciją apie
teisės aktus, taikomus atitinkamam asmeniui pagal pagrindinio
reglamento 11 straipsnio 3 dalies b punktą arba 12 straipsnį.
2. 1 dalis mutatis mutandis taikoma asmenims, kuriems taiko
mas pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies d punktas.
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3.
Darbdavys, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento
11 straipsnio 4 dalyje, kuriam darbuotojas dirba laive, plaukio
jančiame su kitos valstybės narės vėliava, jei įmanoma, iš anksto
informuoja valstybės narės, kurios teisės aktai taikomi, kompe
tentingą įstaigą. Ta įstaiga nedelsdama sudaro galimybę valstybės
narės, su kurios vėliava plaukiojančiame laive pagal sutartį dirban
tis darbuotojas turi atlikti savo darbą, kompetentingos valdžios
institucijos paskirtai įstaigai gauti informaciją apie teisės aktus, tai
komus atitinkamam asmeniui pagal pagrindinio reglamento
11 straipsnio 4 dalį.

16 straipsnis
Pagrindinio reglamento 13 straipsnio taikymo tvarka

1.
Dviejose ar daugiau valstybių narių vykdantis veiklą asmuo
apie tai informuoja gyvenamosios vietos valstybės narės kompe
tentingos valdžios institucijos paskirtą įstaigą.

L 284/9

6. Jei atitinkamas asmuo nepateikia 1 dalyje nurodytos infor
macijos, šis straipsnis taikomas gyvenamosios vietos valstybės na
rės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos
iniciatyva, kai tik ji sužino apie to asmens padėtį; tai gali įvykti tar
pininkaujant kitai atitinkamai įstaigai.

17 straipsnis
Pagrindinio reglamento 15 straipsnio taikymo tvarka
Pagal sutartį dirbantys Europos Bendrijų tarnautojai naudojasi pa
grindinio reglamento 15 straipsnyje numatyta teise pasirinkti, kai
darbo sutartis sudaryta. Sudaryti sutartį įgaliota institucija infor
muoja valstybės narės, kurios teisės aktus pasirinko pagal sutartį
dirbantys Europos Bendrijų tarnautojai, paskirtą įstaigą.

18 straipsnis
Pagrindinio reglamento 16 straipsnio taikymo tvarka

2.
Paskirta gyvenamosios vietos įstaiga nedelsdama nustato,
kokie teisės aktai taikomi atitinkamam asmeniui, atsižvelgdama į
pagrindinio reglamento 13 straipsnį ir į įgyvendinimo reglamen
to 14 straipsnį. Toks nustatymas iš pradžių yra laikinas. Ta įstaiga
informuoja apie tokį laikiną nustatymą visų valstybių narių, ku
riose vykdoma veikla, paskirtas įstaigas.

3.
2 dalyje numatytas laikinas taikomų teisės aktų nustatymas
tampa galutiniu per du mėnesius nuo tada, kai atitinkamų valsty
bių narių kompetentingų valdžios institucijų paskirtos įstaigos
apie tai informuojamos pagal 2 dalį, išskyrus atvejus, kai teisės ak
tai jau yra galutinai nustatyti remiantis 4 dalimi, arba bent viena
iš atitinkamų įstaigų iki šio dviejų mėnesių laikotarpio pabaigos
informuoja gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingos
valdžios institucijos paskirtą įstaigą apie tai, kad ji dar negali su
tikti su nustatymu arba kad ji laikosi kitos nuomonės šiuo
klausimu.

4.
Jei nustatant taikomus teisės aktus kyla abejonių ir dėl to
dviejų ar daugiau valstybių narių įstaigos arba valdžios instituci
jos turi palaikyti ryšius, vienos ar daugiau atitinkamų valstybių na
rių kompetentingų valdžios institucijų paskirtų įstaigų prašymu
arba pačių kompetentingų valdžios institucijų prašymu atitinka
mam asmeniui taikomi teisės aktai nustatomi bendru susitarimu,
atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 13 straipsnį ir įgyvendini
mo reglamento 14 straipsnio atitinkamas nuostatas.

Darbdavio arba atitinkamo asmens prašymas dėl pagrindinio re
glamento 11–15 straipsnių išimčių pateikiamas, jei įmanoma iš
anksto, valstybės narės, kurios teisės aktus pagal sutartį dirbantis
darbuotojas arba atitinkamas asmuo prašo taikyti, kompetentin
gai valdžios institucijai arba šios institucijos paskirtai įstaigai.

19 straipsnis
Informacijos teikimas atitinkamiems asmenims ir
darbdaviams
1.
Valstybės narės, kurios teisės aktai tampa taikytini pagal pa
grindinio reglamento II antraštinę dalį, kompetentinga įstaiga pra
neša atitinkamam asmeniui ir, tam tikrais atvejais, jo darbdaviui
(-iams) apie tuose teisės aktuose jam (jiems) numatytas pareigas.
Ji teikia jiems pagal tuos teisės aktus privalomiems formalumams
atlikti reikiamą pagalbą.
2. Atitinkamo asmens ar darbdavio prašymu valstybės narės,
kurios teisės aktai yra taikytini pagal pagrindinio reglamento
II antraštinės dalies nuostatą, kompetentinga įstaiga išduoda pa
žymėjimą, liudijantį, kad tokie teisės aktai yra taikytini, ir prirei
kus nurodo, iki kada ir kokiomis sąlygomis jie taikytini.

20 straipsnis
Jei atitinkamos įstaigos arba kompetentingos valdžios institucijos
nesutaria, šie organai siekia susitarti, laikydamiesi pirmiau išdės
tytų sąlygų, ir taikomas įgyvendinimo reglamento 6 straipsnis.

Valstybės narės, kurios teisės aktai nustatomi laikinai arba
5.
galutinai taikytinais, kompetentinga įstaiga nedelsdama informuo
ja atitinkamą asmenį.

Įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas
1.
Atitinkamos įstaigos perduoda valstybės narės, kurios teisės
aktai yra taikytini asmeniui pagal pagrindinio reglamento II ant
raštinės dalies nuostatas, kompetentingai įstaigai informaciją, bū
tiną nustatant dieną, kurią pradedami taikyti tie teisės aktai, ir
įmokas, kurias šis asmuo ir jo darbdavys (-iai) turi mokėti pagal
tuos teisės aktus.
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2.
Valstybės narės, kurios teisės aktai tampa taikomi asmeniui
pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį, kompetentinga įs
taiga sudaro galimybę valstybės narės, kurios teisės aktai tam as
meniui buvo taikomi vėliausiai, kompetentingos valdžios
institucijos paskirtai įstaigai gauti informaciją apie dieną, kurią
pradedami taikyti šie teisės aktai.

darbuotojams taikomuose teisės aktuose nustatytas pareigas, visų
pirma pareigą mokėti tuose teisės aktuose numatytas įmokas, tar
si jo registruota buveinė arba veiklos vieta būtų kompetentingoje
valstybėje narėje.

21 straipsnis

2. Darbdavys, kuris neturi veiklos vietos valstybėje narėje, ku
rios teisės aktai yra taikytini, ir pagal sutartį dirbantis darbuotojas
gali susitarti, kad pastarasis savo darbdavio vardu atliks jo pareigą
mokėti įmokas, tačiau tai neturi įtakos susijusioms darbdavio pa
reigoms. Darbdavys pranešimą apie tokį susitarimą nusiunčia tos
valstybės narės kompetentingai įstaigai.

Darbdavio pareigos
1.
Darbdavys, kurio registruota buveinė ar veiklos vieta yra
už kompetentingos valstybės narės ribų, vykdo visas jo

III ANTRAŠTINĖ DALIS
SPECIALIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU ĮVAIRIOMIS IŠMOKŲ RŪŠIMIS
I SKYRIUS

24 straipsnis

Ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos

Gyvenimas valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga
valstybė narė

22 straipsnis
Bendros įgyvendinimo nuostatos

Kai išmokos natūra gaunamos valstybėje narėje, kuri nėra
1.
kompetentingos įstaigos valstybė narė, kompetentingos valdžios
institucijos arba įstaigos užtikrina, kad apdraustieji galėtų gauti
būtiną informaciją apie tokių išmokų suteikimo tvarką ir sąlygas.

2.
Nepaisant pagrindinio reglamento 5 straipsnio a punkto,
valstybė narė gali tapti atsakinga už išmokų išlaidas pagal pagrin
dinio reglamento 22 straipsnį tais atvejais, kai apdraustasis patei
kė prašymą pensijai gauti pagal tos valstybės narės teisės aktus
arba pagal pagrindinio reglamento 23–30 straipsnius, jeigu jis
gauna pensiją pagal tos valstybės narės teisės aktus.

23 straipsnis
Sistema, taikytina tuo atveju, kai gyvenamosios vietos arba
buvimo vietos valstybėje narėje yra daugiau nei viena
sistema

1. Taikant pagrindinio reglamento 17 straipsnį, apdraustasis ir
(arba) jo šeimos nariai privalo įsiregistruoti gyvenamosios vietos
įstaigoje. Šių asmenų teisę į išmokas natūra gyvenamosios vietos
valstybėje narėje patvirtina kompetentingos įstaigos dokumentas,
išduotas apdraustojo arba gyvenamosios vietos įstaigos prašymu.

2. 1 dalyje nurodytas dokumentas galioja, kol kompetentinga
įstaiga informuoja gyvenamosios vietos įstaigą apie jo anuliavimą.

Gyvenamosios vietos įstaiga praneša kompetentingai įstaigai apie
kiekvieną registraciją pagal 1 dalį ir apie šios registracijos pakei
timus ar jos anuliavimą.

3.
Šis straipsnis taikomas mutatis mutandis pagrindinio regla
mento 22, 24, 25 ir 26 straipsniuose nurodytiems asmenims.

25 straipsnis
Buvimas valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga
valstybė narė

A) Procedūra ir teisės apimtis
Jeigu gyvenamosios vietos arba buvimo vietos valstybės narės tei
sės aktuose yra numatyta daugiau nei viena sveikatos, motinystės
arba tėvystės draudimo sistema daugiau nei vienai apdraustųjų as
menų kategorijai, pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį,
19 straipsnio 1 dalį, 20, 22, 24 ir 26 straipsnius taikomos nuo
statos yra teisės aktų dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų
bendrosios sistemos nuostatos.

1.
Taikant pagrindinio reglamento 19 straipsnį, buvimo vie
tos valstybės narės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui apdraus
tasis pateikia kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą,
patvirtinantį jo teises į išmokas natūra. Jeigu apdraustasis neturi
tokio dokumento, buvimo vietos įstaiga gavusi prašymą arba pri
reikus kreipiasi į kompetentingą įstaigą prašydama jį išduoti.
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2.
Tuo dokumentu patvirtinama, kad pagal pagrindinio regla
mento 19 straipsnyje nustatytas sąlygas apdraustasis turi teisę
gauti išmokas natūra tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos
asmenims, apdraustiems pagal buvimo vietos valstybės narės tei
sės aktus.
3.
Pagrindinio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos iš
mokos natūra yra išmokos natūra, teikiamos buvimo vietos vals
tybėje narėje pagal jos teisės aktus, kurias būtina mokėti dėl
sveikatos priežasčių siekiant užtikrinti, kad apdraustasis, norėda
mas gauti reikalingą gydymą, nebūtų priverstas grįžti anksčiau nei
buvo numatęs į kompetentingą valstybę narę.
B) Išmokų natūra išlaidų mokėjimo ir kompensavimo tvarka bei
procedūros
4.
Jeigu apdraustasis faktiškai apmokėjo visas išmokų natūra,
suteiktų pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį, išlaidas arba
jų dalį ir jeigu buvimo vietos valstybės narės įstaigos taikomuose
teisės aktuose numatyta galimybė kompensuoti tas išlaidas ap
draustajam, jis gali pateikti buvimo vietos įstaigai prašymą kom
pensuoti išlaidas. Tokiu atveju ta įstaiga tiesiogiai tam asmeniui
kompensuoja tas išmokas atitinkančią išlaidų sumą, neviršydama
savo teisės aktuose nustatytų tarifų ir laikydamasi kompensavimo
tarifų nustatymo sąlygų.
5.
Jeigu nebuvo tiesiogiai paprašyta buvimo vietos įstaigos
kompensuoti tokias išlaidas, patirtas išlaidas atitinkamam asme
niui kompensuoja kompetentinga įstaiga, atsižvelgdama į buvi
mo vietos įstaigos administruojamus kompensavimo tarifus arba
į sumas, kurias būtų reikėję kompensuoti buvimo vietos įstaiga, jei
atitinkamu atveju būtų buvęs taikomas įgyvendinimo reglamento
62 straipsnis.
Kompetentingai įstaigai pateikus prašymą, buvimo vietos įstaiga
pateikia jai visą informaciją apie šiuos tarifus arba sumas.
6.
Nukrypstant nuo 5 dalies, kompetentinga įstaiga gali kom
pensuoti patirtas išlaidas, neviršydama savo teisės aktuose nusta
tytų ribų ir laikydamasi sąlygų dėl kompensavimo tarifų, jeigu
apdraustasis sutiko, kad jam būtų taikoma ši nuostata.
7.
Jeigu buvimo vietos valstybės narės teisės aktuose atitinka
mu atveju nenumatytas kompensavimas pagal 4 ir 5 dalį, kom
petentinga įstaiga gali kompensuoti išlaidas neviršydama savo
teisės aktuose nustatytų tarifų ir laikydamasi sąlygų dėl kompen
savimo be apdraustojo sutikimo.
8.
Bet kuriuo atveju apdraustajam mokama kompensacija ne
viršija faktiškai jo patirtų išlaidų sumos.
9.
Didelių išlaidų atveju kompetentinga įstaiga apdraustajam
gali iš anksto sumokėti atitinkamą sumą, kai tik asmuo pateikia
jai prašymą dėl kompensavimo.
C) Šeimos nariai
10.
1–9 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustojo šeimos
nariams.
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26 straipsnis
Planinis gydymas
A) Leidimų suteikimo tvarka
1.
Taikant pagrindinio reglamento 20 straipsnio 1 dalį, ap
draustasis buvimo vietos įstaigai pateikia kompetentingos įstaigos
išduotą dokumentą. Šiame straipsnyje kompetentinga įstaiga – įs
taiga, kuri padengia planinio gydymo išlaidas; pagrindinio regla
mento 20 straipsnio 4 dalyje ir 27 straipsnio 5 dalyje nurodytais
atvejais, kai gyvenamosios vietos valstybėje narėje mokamos iš
mokos natūra yra kompensuojamos fiksuotais dydžiais, kompe
tentinga įstaiga yra gyvenamosios vietos įstaiga.
2. Jei apdraustasis negyvena kompetentingoje valstybėje narė
je, jis dėl leidimo kreipiasi į gyvenamosios vietos įstaigą, kuri gau
tą prašymą nedelsdama persiunčia kompetentingai įstaigai.
Tokiu atveju gyvenamosios vietos įstaiga pažymoje patvirtina, ar
gyvenamosios vietos valstybėje narėje yra įvykdytos pagrindinio
reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos
sąlygos.
Kompetentinga įstaiga gali atsisakyti suteikti prašomą leidimą tik
tuo atveju, jeigu pagal gyvenamosios vietos įstaigos įvertinimą pa
grindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nu
rodytos sąlygos nėra įvykdytos apdraustojo gyvenamosios vietos
valstybėje narėje arba jeigu tokį patį gydymą galima suteikti pa
čioje kompetentingoje valstybėje narėje per medicinos požiūriu
pagrįstą laiką atsižvelgiant į atitinkamo asmens dabartinę sveika
tos būklę ir tikėtiną ligos eigą.
Kompetentinga įstaiga informuoja gyvenamosios vietos valstybės
narės įstaigą apie savo sprendimą.
Jeigu per jos nacionalinės teisės aktuose nustatytus terminus ne
gaunama atsakymo, laikoma, kad kompetentinga įstaiga suteikė
leidimą.
3. Jei apdraustajam, kuris negyvena kompetentingoje valstybė
je narėje, reikia skubaus gyvybiškai būtino gydymo ir pagal pa
grindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrą sakinį negalima
atsisakyti suteikti leidimo, leidimas suteikiamas gyvenamosios vie
tos įstaiga kompetentingos įstaigos vardu; gyvenamosios vietos įs
taiga apie tai nedelsdama praneša kompetentingai įstaigai.
Kompetentinga įstaiga pripažįsta leidimą išdavusios gyvenamo
sios vietos valstybės narės įstaigos patvirtintų gydytojų diagnozę
ir gydymo pasirinkimus dėl to, kad gydymas yra skubus ir gyvy
biškai būtinas.
4. Vykstant leidimo suteikimo procedūrai, kompetentinga įs
taiga pasilieka teisę bet kuriuo metu surengti apdraustojo sveika
tos patikrinimą, kurį atliktų jos pasirinktas gydytojas buvimo
vietos ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje.
5. Buvimo vietos įstaiga, nepažeisdama sprendimo dėl leidimo
suteikimo, praneša kompetentingai įstaigai, ar medicininiu požiū
riu reikia papildyti galiojančiame leidime numatytą gydymą.
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B) Apdraustojo patirtų išmokų natūra išlaidų apmokėjimas
6.
Nepažeidžiant 7 dalies, įgyvendinimo reglamento
25 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.
7.
Jei apdraustasis pats padengė visas arba dalį medicininio gy
dymo, kuriam buvo suteiktas leidimas, išlaidų ir jei išlaidos, ku
rias kompetentinga įstaiga privalo kompensuoti buvimo vietos
įstaigai arba apdraustajam pagal 6 dalį (faktinės išlaidos), yra ma
žesnė už išlaidas, kurias būtų reikėję sumokėti už tą patį gydymą
kompetentingoje valstybėje narėje (hipotetinės išlaidos), kompe
tentinga įstaiga apdraustojo prašymu kompensuoja jo patirtas gy
dymo išlaidas neviršydama hipotetinių ir faktinių išlaidų
skirtumo. Tačiau kompensuojama suma negali viršyti faktiškai
apdraustojo patirtų išlaidų, ir gali būti atsižvelgta į sumą, kurią ap
draustasis būtų turėjęs sumokėti, jei gydymas būtų suteiktas kom
petentingoje valstybėje narėje.
C) Kelionės ir pragyvenimo išlaidų apmokėjimas planinio gydymo
atveju
8.
Tais atvejais, kai kompetentingos įstaigos nacionalinės tei
sės aktuose numatyta kompensuoti kelionės ir pragyvenimo išlai
das, neatsiejamas nuo apdraustojo gydymo, ta kompetentinga
įstaiga tais atvejais, kai suteiktas leidimas gydymui kitoje valsty
bėje narėje, apmoka atitinkamo asmens ir prireikus lydinčiojo as
mens išlaidas.
D) Šeimos nariai
9.
1–8 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustųjų šeimos
nariams.

27 straipsnis
Išmokos pinigais dėl nedarbingumo būnant arba gyvenant
valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė
A) Procedūra, kurios turi laikytis apdraustasis
1.
Jeigu kompetentingos valstybės narės teisės aktuose numa
tyta, kad apdraustasis privalo pateikti pažymėjimą, kad gautų tei
sę į išmokas pinigais dėl nedarbingumo pagal pagrindinio
reglamento 21 straipsnio 1 dalį, apdraustasis paprašo jo sveika
tos būklę nustačiusio gyvenamosios vietos valstybės narės gydy
tojo patvirtinti jo nedarbingumą ir numatomą nedarbingumo
trukmę.
2.
Apdraustasis per kompetentingos valstybės narės teisės ak
tais nustatytą laikotarpį nusiunčia pažymėjimą kompetentingai
įstaigai.
3.
Jeigu gyvenamosios vietos valstybės narės gydantys gydyto
jai neišduoda nedarbingumo pažymėjimų, ir jeigu tokių pažymė
jimų reikalaujama pagal kompetentingos valstybės narės teisės
aktus, atitinkamas asmuo kreipiasi tiesiogiai į gyvenamosios
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vietos įstaigą. Ta įstaiga nedelsdama pasirūpina, kad būtų atliktas
medicininis to asmens nedarbingo įvertinimas ir kad būtų pareng
tas 1 dalyje nurodytas pažymėjimas. Pažymėjimas nedelsiant nu
siunčiamas kompetentingai įstaigai.
4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodyto dokumento persiuntimas neatlei
džia apdraustojo nuo taikytinuose teisės aktuose numatytų parei
gų, ypač nuo pareigų jo darbdaviui. Atitinkamais atvejais
darbdavys ir (arba) kompetentinga įstaiga gali pakviesti pagal su
tartį dirbantį darbuotoją dalyvauti veikloje, skirtoje skatinti jį ir
padėti jam grįžti į darbą.
B) Procedūra, kurios turi laikytis gyvenamosios vietos valstybės narės
įstaiga
5. Kompetentingos įstaigos prašymu, valstybės narės gyvena
mosios vietos įstaiga atlieka bet kuriuos būtinus administracinius
patikrinimus arba atitinkamo asmens sveikatos patikrinimą pagal
jos taikomus teisės aktus. Patikrinimą atlikusio gydytojo išvadas,
kuriose visų pirma nurodoma numanoma nedarbingumo trukmė,
gyvenamosios vietos įstaiga nedelsdama nusiunčia kompetentin
gai įstaigai.
C) Procedūra, kurios turi laikytis kompetentinga įstaiga
6.
Kompetentinga įstaiga pasilieka teisę surengti apdraustojo
sveikatos patikrinimą, kurį atliktų jos pasirinktas gydytojas.
7.
Kompetentinga įstaiga, nepažeisdama pagrindinio regla
mento 21 straipsnio 1 dalies antro sakinio, moka išmokas pini
gais tiesiogiai atitinkamam asmeniui ir prireikus apie tai praneša
valstybės narės gyvenamosios vietos įstaigai.
8. Taikant pagrindinio reglamento 21 straipsnio 1 dalį, kitoje
valstybėje narėje remiantis patikrinimą atlikusio gydytojo ar įstai
gos diagnoze išduotas apdraustojo nedarbingumo pažymėjimas
turi tokią pačią teisinę vertę kaip ir kompetentingoje valstybėje
narėje išduotas pažymėjimas.
9. Jeigu kompetentinga įstaiga atsisako skirti išmokas pinigais,
apie savo sprendimą ji praneša apdraustajam ir tuo pačiu metu jo
gyvenamosios vietos įstaigai.
D) Procedūra, kurios laikomasi tuo atveju, kai būnama valstybėje na
rėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė
10. 1–9 dalys taikomos mutatis mutandis, apdraustajam būnant
valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė.
28 straipsnis
Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais būnant arba
gyvenant valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga
valstybė narė
A) Procedūra, kurios turi laikytis apdraustasis
1. Siekdamas gauti teisę į ilgalaikės priežiūros išmokas pinigais
pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 1 dalį, apdraustasis
kreipiasi į kompetentingą įstaigą. Kompetentinga įstaiga apie tai
prireikus informuoja gyvenamosios vietos įstaigą.
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B) Procedūra, kurios turi laikytis gyvenamosios vietos įstaiga
2.
Kompetentingos įstaigos prašymu gyvenamosios vietos įs
taiga ištiria, ar dėl apdraustojo būklės reikalinga ilgalaikė priežiū
ra. Kompetentinga įstaiga gyvenamosios vietos įstaigai suteikia
visą tokiam tyrimui būtiną informaciją.
C) Procedūra, kurios turi laikytis kompetentinga įstaiga
3.
Siekdama tiksliau įvertinti ilgalaikės priežiūros poreikį,
kompetentinga įstaiga turi teisę surengti apdraustojo sveikatos pa
tikrinimą, kurį atliktų jos pasirinktas gydytojas ar kitas ekspertas.
4. Įgyvendinimo reglamento 27 straipsnio 7 dalis taikoma mu
tatis mutandis.
D) Procedūra, kurios laikomasi tuo atveju, kai būnama valstybėje na
rėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė
5.
1–4 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustajam būnant
valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė.
E)

Šeimos nariai

6.
1–5 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustojo šeimos
nariams.
29 straipsnis
Pagrindinio reglamento 28 straipsnio taikymas
Jei valstybė narė, kurioje buvęs pasienio darbuotojas dirbo pasku
tinį darbą, nebėra kompetentinga valstybė narė, o buvęs pasienio
darbuotojas ar jo šeimos narys vyksta į ją siekdamas gauti išmo
kas natūra pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, jis buvimo
vietos įstaigai pateikia kompetentingos įstaigos išduotą
dokumentą.
30 straipsnis
Pensininkų mokamos įmokos
Jeigu asmuo gauna pensiją daugiau nei vienoje valstybėje narėje,
iš visų pensijų atskaičiuojamų įmokų dydis jokiomis aplinkybė
mis negali būti didesnis už sumą, kuri išskaičiuojama iš kompe
tentingoje valstybėje narėje tokio paties dydžio pensiją gaunančio
asmens pensijos.
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2. Kompetentinga įstaiga taip pat praneša gyvenamosios ar bu
vimo vietos įstaigai apie ilgalaikės priežiūros išmokų pinigais mo
kėjimą, kai pagal pastarosios įstaigos taikomus teisės aktus
numatoma teikti ilgalaikės priežiūros išmokas natūra, įtrauktas į
pagrindinio reglamento 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą.
B) Procedūra, kurios turi laikytis gyvenamosios ar buvimo vietos įstaiga
3.
Gavusi 2 dalyje numatytą informaciją, gyvenamosios ar bu
vimo vietos įstaiga nedelsdama praneša kompetentingai įstaigai
apie pagal jos taikomus teisės aktus atitinkamam asmeniui teikia
mas visas ilgalaikės priežiūros išmokas natūra, skirtas tam pačiam
tikslui, ir apie taikytiną kompensuojamą dydį.
4. Prireikus Administracinė komisija nustato šio straipsnio įgy
vendinimo priemones.

32 straipsnis
Specialios įgyvendinimo priemonės
1. Tais atvejais, kai asmuo arba asmenų grupė gavus prašymą
yra neapdraudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir todėl
tiems asmenims netaikoma sveikatos draudimo sistema, kuriai
taikomas pagrindinis reglamentas, kitos valstybės narės įstaiga tik
dėl tokio neapdraudimo netampa atsakinga už šiems asmenims
arba jų šeimos nariams pagal pagrindinio reglamento III antrašti
nės dalies I skyrių išmokėtų išmokų natūra ar pinigais išlaidų
padengimą.
2.
2 priede nurodytose valstybėse narėse pagrindinio regla
mento III antraštinės dalies I skyriaus nuostatos dėl išmokų natū
ra taikomos asmenims, kurie turi teisę gauti išmokas natūra tik
pagal specialią sistemą, skirtą valstybės tarnautojams, ir tik tiek,
kiek ten numatyta.
Kitos valstybės narės įstaiga tik dėl šios priežasties netampa atsa
kinga už šiems asmenims arba jų šeimos nariams išmokėtų išmo
kų natūra ar pinigais išlaidų padengimą.
3. Tais atvejais, kai 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys ir jų šeimos
nariai gyvena valstybėje narėje, kurioje teisė gauti išmokas natūra
nepriklauso nuo draudimo sąlygų arba nuo darbo pagal darbo su
tartį arba nuo savarankiškos veiklos vykdymo, jie turi sumokėti
visą jų gyvenamosios vietos šalyje suteiktų išmokų natūra sumą.

II SKYRIUS

31 straipsnis
Pagrindinio reglamento 34 straipsnio taikymas
A) Procedūra, kurios turi laikytis kompetentinga įstaiga
1.
Kompetentinga įstaiga informuoja atitinkamą asmenį apie
pagrindinio reglamento 34 straipsnyje pateikiamą nuostatą dėl iš
mokų sutapimo vengimo. Taikant tokias taisykles užtikrinama,
kad kompetentingoje valstybėje narėje negyvenantis asmuo turė
tų teisę gauti bent tokio paties viso dydžio arba vertės išmokas,
kokias jis turėtų teisę gauti gyvendamas toje valstybėje narėje.

Išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

33 straipsnis
Teisė į išmokas natūra ir pinigais gyvenant arba būnant
valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė
1. Taikant pagrindinio reglamento 36 straipsnį, įgyvendinimo
reglamento 24–27 straipsniuose nustatytos procedūros taikomos
mutatis mutandis.
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2.
Teikdama specialias išmokas natūra, susijusias su nelaimin
gais atsitikimais darbe ir profesinėmis ligomis, pagal buvimo vie
tos ar gyvenamosios vietos valstybės narės nacionalinės teisės
aktus, tos valstybės narės įstaiga apie tai nedelsdama praneša
kompetentingai įstaigai.

34 straipsnis
Tvarka, kurios laikomasi nelaimingam atsitikimui darbe
įvykus arba profesine liga susirgus valstybėje narėje, kuri
nėra kompetentinga valstybė narė

1.
Nelaimingam atsitikimui darbe įvykus arba profesinę ligą
diagnozavus pirmą kartą valstybėje narėje, kuri nėra kompeten
tinga valstybė narė, apie nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę
ligą deklaruojama arba pranešama, jeigu nacionalinės teisės ak
tuose tokia deklaracija ar pranešimas numatyti, pagal kompeten
tingos valstybės narės teisės aktų nuostatas, nepažeidžiant, kai
taikoma, bet kurių kitų taikomų teisinių nuostatų, galiojančių
valstybėje narėje, kurios teritorijoje įvyko nelaimingas atsitikimas
darbe arba pirmą kartą buvo nustatyta profesinės ligos medicini
nė diagnozė; tokiais atvejais pastarosios valstybės teisės aktų nuo
statos tebėra taikytinos. Deklaracija arba pranešimas pateikiami
kompetentingai įstaigai.

2.
Valstybės narės, kurios teritorijoje įvyko nelaimingas atsiti
kimas darbe arba kurioje pirmą kartą buvo diagnozuota profesi
nė liga, įstaiga informuoja kompetentingą įstaigą apie toje
teritorijoje atliktų sveikatos patikrinimų pažymėjimus.

3.
Jeigu nelaimingam atsitikimui įvykus kelionės į darbą ar iš
darbo metu valstybės narės, kuri nėra kompetentinga valstybė na
rė, teritorijoje yra būtina atlikti tyrimą pirmosios valstybės narės
teritorijoje, kad būtų nustatyta teisė gauti atitinkamas išmokas,
kompetentinga įstaiga gali paskirti asmenį šiuo tikslu; apie tai ji
praneša tos valstybės narės valdžios institucijoms. Įstaigos bend
radarbiauja tarpusavyje, kad būtų įvertinta visa susijusi informa
cija ir susipažinta su ataskaitomis bei kitais dokumentais,
susijusiais su nelaimingu atsitikimu.

4.
Baigus gydymą, kompetentingai įstaigai paprašius, jai nu
siunčiamas išsamus pranešimas ir sveikatos patikrinimo pažymos,
susiję su ilgalaikiais nelaimingo atsitikimo ar ligos padariniais,
visų pirma su nukentėjusio asmens dabartine būkle, išgijimu ar
sveikatos būklės stabilizavimusi po sužalojimo. Atsižvelgiant į at
vejį, atitinkamus mokesčius sumoka gyvenamosios arba buvimo
vietos įstaiga pagal tos įstaigos taikomus tarifus, kuriuos paden
gia kompetentinga įstaiga.

5.
Atsižvelgiant į atvejį, gyvenamosios arba buvimo vietos įs
taigos prašymu kompetentinga įstaiga praneša jai apie sprendimą,
kuriuo nustatyta išgijimo ar sveikatos būklės stabilizavimosi po
sužalojimo data, ir, jei taikoma, apie sprendimą dėl pensijos
paskyrimo.
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35 straipsnis
Ginčai dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos profesinio
pobūdžio
1. Kompetentingai įstaigai užginčijus su nelaimingais atsitiki
mais darbe ir profesinėmis ligomis susijusių teisės aktų taikymą
pagal pagrindinio reglamento 36 straipsnio 2 dalį, ji apie tai ne
delsdama praneša išmokas natūra suteikusiai gyvenamosios arba
buvimo vietos įstaigai; tokiu atveju išmokos natūra laikomos li
gos draudimo išmokomis.
Priėmus tuo klausimu galutinį sprendimą, kompetentinga
2.
įstaiga nedelsdama apie tai praneša gyvenamosios arba buvimo
vietos įstaigai, kuri suteikė išmokas natūra.
Jeigu nenustatoma, kad tai yra nelaimingo atsitikimo darbe ar
profesinės ligos atvejis, išmokos natūra toliau teikiamos kaip li
gos išmokos, jeigu atitinkamas asmuo turi teisę jas gauti.
Jeigu nustatoma, kad tai yra nelaimingo atsitikimo darbe ar pro
fesinės ligos atvejis, atitinkamam asmeniui teikiamos ligos išmo
kos natūra nuo tos dienos, kai įvyko nelaimingas atsitikimas darbe
arba kai buvo pirmą kartą diagnozuota profesinė liga, laikomos
išmokomis dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.
3. Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies antra pastrai
pa taikoma mutatis mutandis.

36 straipsnis
Tvarka, kurios laikomasi, kai daugiau nei vienoje
valstybėje narėje buvo susidurta su rizika susirgti
profesine liga
1. Pagrindinio reglamento 38 straipsnyje nurodytu atveju de
klaracija arba pranešimas apie profesinę ligą nusiunčiamas tos
valstybės narės, pagal kurios teisės aktus atitinkamas asmuo pa
skutinį kartą dirbo darbą, galėjusį sukelti tą ligą, profesinių ligų
srityje kompetentingai įstaigai.
Jeigu įstaiga, kuriai buvo nusiųsta deklaracija ar pranešimas, nus
tato, kad galėjęs sukelti atitinkamą profesinę ligą darbas paskutinį
kartą buvo dirbamas pagal kitos valstybės narės teisės aktus, ji tos
valstybės narės lygiavertei įstaigai nusiunčia deklaraciją ar prane
šimą kartu su papildomais dokumentais.
2. Jeigu valstybės narės, pagal kurios teisės aktus atitinkamas
asmuo paskutinį kartą dirbo darbą, galėjusį sukelti atitinkamą
profesinę ligą, įstaiga nustato, kad atitinkamas asmuo ar maitin
tojo netekę asmenys neatitinka tų teisės aktų nustatytų reikalavi
mų, inter alia, dėl to, kad atitinkamas asmuo toje valstybėje narėje
nedirbo darbo, kuris sukėlė profesinę ligą, arba dėl to, kad ta vals
tybė narė nepripažįsta ligos profesinio pobūdžio, ta įstaiga nedels
dama nusiunčia valstybės narės, pagal kurios teisės aktus
atitinkamas asmuo anksčiau dirbo darbą, galėjusį sukelti atitinka
mą profesinę ligą, įstaigai deklaraciją ar pranešimą ir visas papil
domas pažymas, įskaitant visas pirmosios įstaigos atlikto
sveikatos patikrinimo išvadas ir susijusius pranešimus.

2009 10 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

3. Prireikus įstaigos, laikydamosi 2 dalyje nustatytos tos pačios
tvarkos, kreipiasi į valstybės narės, pagal kurios teisės aktus ati
tinkamas asmuo pirmą kartą dirbo darbą, galėjusį sukelti atitin
kamą profesinę ligą, lygiavertę įstaigą.

37 straipsnis
Įstaigų keitimasis duomenimis ir išankstiniai mokėjimai,
kai pateikiama apeliacija dėl sprendimo atmesti prašymą

1. Pateikus apeliaciją dėl valstybės narės, pagal kurios teisės ak
tus atitinkamas asmuo dirbo darbą, galėjusį sukelti atitinkamą
profesinę ligą, įstaigos sprendimo atsisakyti mokėti išmokas, ta įs
taiga apie tai praneša įstaigai, kuriai įgyvendinimo reglamento
36 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo išsiųsta deklaracija ar
pranešimas, o vėliau praneša jai apie galutinį sprendimą.

2.
Jei asmuo turi teisę į išmokas pagal įstaigos, kuriai buvo iš
siųsta deklaracija ar pranešimas, taikomus teisės aktus, ta įstaiga
iš anksto sumoka sumą, kuri nustatoma prireikus pasitarus su įs
taiga, dėl kurios sprendimo buvo pateikta apeliacija, ir padaro tai
tokiu būdu, kad būtų išvengta permokėjimo. Pastaroji įstaiga
kompensuoja išankstinio mokėjimo sumą, jeigu išnagrinėjus ape
liaciją paaiškėja, kad ji turi mokėti išmokas. Tokiu atveju ši suma
išskaičiuojama iš atitinkamam asmeniui mokėtinų išmokų įgyven
dinimo reglamento 72 ir 73 straipsniuose nustatyta tvarka.
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a)

kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos prašymu patei
kia jai informaciją apie ankstesnio ar vėlesnio nedarbingumo
lygį ir, jeigu įmanoma, informaciją, leidžiančią nustatyti, ar
nedarbingumą sukėlė nelaimingas atsitikimas darbe, kaip api
brėžta šios kitos valstybės narės įstaigos taikomuose teisės
aktuose;

b)

pagal taikomus teisės aktus nustatydama teisę gauti išmoką
ir išmokos dydį, atsižvelgia į nedarbingumo, kurį sukėlė anks
tesnis ar vėlesnis atvejai, lygį.

40 straipsnis
Prašymų dėl pensijų arba papildomų pašalpų pateikimas
ir nagrinėjimas
Norėdami gauti pensiją ar papildomą pašalpą pagal valstybės na
rės teisės aktus, atitinkamas asmuo arba maitintojo netekę asme
nys, gyvenantys kitos valstybės narės teritorijoje, prireikus
prašymą pateikia kompetentingai įstaigai arba gyvenamosios vie
tos įstaigai, kuri šį prašymą perduoda kompetentingai įstaigai.
Prašyme pateikiama informacija, kurią būtina pateikti pagal kom
petentingos įstaigos taikomus teisės aktus.

41 straipsnis
3. Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies antra pastrai
pa taikoma mutatis mutandis.

38 straipsnis
Profesinės ligos pablogėjimas

Pagrindinio reglamento 39 straipsnyje numatytais atvejais pareiš
kėjas pateikia valstybės narės, kurioje jis pretenduoja į teisę gauti
išmokas, įstaigai visą informaciją apie anksčiau dėl atitinkamos
profesinės ligos skirtas išmokas. Ta įstaiga gali kreiptis į bet kurią
anksčiau buvusią kompetentingą įstaigą, kad gautų visą, jos ma
nymu, būtiną informaciją.

Specialios įgyvendinimo priemonės
1.
2 priede nurodytose valstybėse narėse pagrindinio regla
mento III antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatos dėl išmokų na
tūra taikomos asmenims, kurie turi teisę gauti išmokas natūra tik
pagal specialią sistemą, skirtą valstybės tarnautojams, ir tik tiek,
kiek ten numatyta.
Įgyvendinimo reglamento 32 straipsnio 2 dalies antra pa
2.
straipa ir 32 straipsnio 3 dalis taikomi mutatis mutandis.

III SKYRIUS

Išmokos mirties atveju

39 straipsnis

42 straipsnis

Nedarbingumo lygio nustatymas anksčiau ar vėliau
įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe arba anksčiau ar
vėliau nustatytos profesinės ligos atveju

Prašymas dėl išmokos mirties atveju

Jeigu ankstesnio ar vėlesnio nedarbingumo priežastis yra nelai
mingas atsitikimas, įvykęs, kai atitinkamam asmeniui buvo taiko
mi valstybės narės teisės aktai, kurie nediferencijuoja
nedarbingumo pagal jo priežastis, kompetentinga įstaiga arba ati
tinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirta
įstaiga:

Taikant pagrindinio reglamento 42 ir 43 straipsnius, prašymas dėl
išmokos mirties atveju pateikiamas kompetentingai įstaigai arba
pareiškėjo gyvenamosios vietos įstaigai, kuri persiunčia jį kompe
tentingai įstaigai.
Prašyme pateikiama informacija, kurią būtina pateikti pagal kom
petentingos įstaigos taikomus teisės aktus.
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Neįgalumo išmokos, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos
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3. 2 dalis netaikoma, jei atitinkamam asmeniui taikomi ar pra
dedami taikyti kitos valstybės narės teisės aktai dėl to, kad jis pa
gal darbo sutartį ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo vykdo
veiklą.

43 straipsnis
Papildomos išmokų skaičiavimo nuostatos

45 straipsnis
Prašymas skirti išmokas

1. Pagal pagrindinio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punk
tą apskaičiuojant teorinį ir faktinį išmokos dydį taikomos įgyven
dinimo reglamento 12 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse numatytos
taisyklės.
Jei į savanoriško ar neprivalomo nuolatinio draudimo lai
2.
kotarpius nebuvo atsižvelgta pagal įgyvendinimo reglamento
12 straipsnio 3 dalį, valstybės narės, pagal kurios teisės aktus šie
laikotarpiai buvo įgyti, įstaiga tuos laikotarpius atitinkantį išmo
kos dydį apskaičiuoja pagal jos taikomus teisės aktus. Prie fakti
nio išmokos dydžio, apskaičiuoto pagal pagrindinio reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktą, pridedama suma, atitinkanti sa
vanoriško ar neprivalomo nuolatinio draudimo laikotarpius.
3.
Kiekvienos valstybės narės įstaiga, remdamasi jos taikomais
teisės aktais, apskaičiuoja išmokos dydį, atitinkantį savanoriško ar
neprivalomo nuolatinio draudimo laikotarpius, kuriems pagal pa
grindinio reglamento 53 straipsnio 3 dalies c punktą netaikomos
kitos valstybės narės išmokų sumažinimo, jų mokėjimo sustab
dymo ar nutraukimo taisyklės.
Jei pagal kompetentingos įstaigos taikomus teisės aktus neįma
noma tiesiogiai nustatyti šios sumos todėl, kad pagal tuos teisės
aktus draudimo laikotarpiams suteikiamos skirtingos vertės, gali
būti nustatytas hipotetinis dydis. Administracinė komisija nusta
to tokio hipotetinio dydžio nustatymo išsamią tvarką.

44 straipsnis

A) Prašymo skirti išmokas pateikimas pagal A tipo teisės aktus pagal
pagrindinio reglamento 44 straipsnio 2 dalį.

1. Norėdamas gauti išmokas pagal A tipo teisės aktus pagal pa
grindinio reglamento 44 straipsnio 2 dalį pareiškėjas pateikia pra
šymą valstybės narės, kurios teisės aktai buvo taikomi tuo metu,
kai asmuo, netekęs darbingumo, tapo neįgaliuoju arba jo neįga
lumas pasunkėjo, įstaigai arba gyvenamosios vietos įstaigai, kuri
perduoda prašymą pirmiau minėtai įstaigai.

2. Jeigu buvo paskirtos ligos išmokos pinigais, diena, kurią šių
išmokų mokėjimas nutrūksta, atitinkamais atvejais laikoma pra
šymo skirti pensiją pateikimo data.

3.
Pagrindinio reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytu at
veju įstaiga, kurioje atitinkamas asmuo buvo paskutinį kartą ap
draustas, praneša už pirminį išmokų mokėjimą atsakingai įstaigai
išmokų, mokėtinų pagal jos taikomus teisės aktus, dydį ir mokė
jimo pradžios datą. Nuo tos dienos išmokos, kurios priklausė iki
neįgalumo pasunkėjimo, panaikinamos arba sumažinamos iki pa
grindinio reglamento 47 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo
dydžio.

B) Kitų prašymų skirti išmokas pateikimas

Vaiko auginimo laikotarpių įskaitymas
1. Šiame straipsnyje „vaiko auginimo laikotarpis“ reiškia laiko
tarpį, kuris įskaitomas pagal valstybės narės pensijų teisės aktus
arba dėl kurio prie pensijos pridedama papildoma išmoka tiesio
giai dėl tos priežasties, kad asmuo augino vaiką, neatsižvelgiant į
metodą, kuris buvo naudojamas tiems laikotarpiams apskaičiuo
ti ir į tai, ar jie buvo įgyti auginant vaiką, ar pripažinti atgaline
data.
2.
Kai pagal valstybės narės, kuri yra kompetentinga pagal pa
grindinio reglamento II antraštinę dalį, teisės aktus neatsižvelgia
ma į vaiko auginimo laikotarpius, valstybės narės, kurios teisės
aktai pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį buvo taiko
mi atitinkamam asmeniui, todėl, kad jis vykdė veiklą pagal darbo
sutartį arba kaip savarankiškai dirbantis asmuo tuo metu, kai pa
gal tuos teisės aktus imta atsižvelgti į vaiko auginimo laikotarpį
atitinkamo vaiko atžvilgiu, įstaiga ir toliau yra atsakinga už tai,
kad būtų atsižvelgta į šį laikotarpį kaip į vaiko auginimo laikotar
pius pagal jos pačios teisės aktus, taip tarsi šis vaikas buvo augi
namas jos teritorijoje.

4.
Kitais nei 1 dalyje nurodytais atvejais pareiškėjas pateikia
prašymą savo gyvenamosios vietos įstaigai arba valstybės narės,
kurios teisės aktai jam paskutiniu metu buvo taikomi, įstaigai. Jei
atitinkamam asmeniui niekada nebuvo taikomi gyvenamosios
vietos įstaigos taikomi teisės aktai, ta įstaiga perduoda prašymą
valstybės narės, kurios teisės aktai jam paskutiniu metu buvo tai
komi, įstaigai.

Prašymo pateikimo data galioja visoms atitinkamoms
5.
įstaigoms.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jei pareiškėjas nepraneša apie tai,
kad jis buvo įdarbintas ar gyveno kitoje valstybėje narėje, nors
buvo paprašytas tai padaryti, data, kurią pareiškėjas užbaigia savo
pirminio prašymo pateikimo procedūrą arba pateikia naują pra
šymą dėl trūkstamų darbo ir (arba) gyvenimo valstybėje narėje lai
kotarpių, laikoma prašymo pateikimo atitinkamus teisės aktus
taikančiai įstaigai data, atsižvelgiant į palankesnes teisės aktų
nuostatas.
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46 straipsnis
Pažymėjimai ir informacija, kurią pareiškėjas turi pateikti
kartu su prašymu
1. Pareiškėjas prašymą pateikia laikydamasis įgyvendinimo re
glamento 45 straipsnio 1 arba 4 dalyje nurodytos įstaigos taiko
mų teisės aktų nuostatų ir prie jo prideda pagal tuos teisės aktus
būtinus patvirtinamuosius dokumentus. Visų pirma pareiškėjas
pateikia visą turimą atitinkamą informaciją ir patvirtinamuosius
dokumentus, susijusius su draudimo laikotarpiais (įstaigos, iden
tifikavimo numeriai), įdarbinimu (darbdaviai) ar savarankišku dar
bu (veiklos pobūdis ir vieta) ir gyvenamąja vieta (adresai), kurie
galėjo būti įgyti pagal kitus teisės aktus, bei tokių laikotarpių
trukmę.
2.
Jeigu pagal pagrindinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį pa
reiškėjas paprašo atidėti senatvės išmokų skyrimą pagal vienos ar
kelių valstybių narių teisės aktus, jis tai nurodo savo prašyme, taip
pat nurodydamas teisės aktus, pagal kuriuos prašo atidėti išmokų
skyrimą. Siekdamos pareiškėjui sudaryti sąlygas naudotis ta teise,
pareiškėjo prašymu atitinkamos institucijos suteikia jam visą tu
rimą informaciją, kad jis galėtų įvertinti išmokų, kurių jis gali rei
kalauti, skyrimo tuo pačiu metu ar viena po kitos pasekmes.
Jeigu pareiškėjas atsiima prašymą skirti išmokas, kaip nu
3.
matyta tam tikros valstybės narės teisės aktuose, nelaikoma, kad
tuo pačiu metu jis atsiima prašymus skirti išmokas pagal kitų vals
tybių narių teisės aktus.

47 straipsnis
Prašymų nagrinėjimas atitinkamose įstaigose
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3.
Įgyvendinimo reglamento 48–52 straipsniai netaikomi na
grinėjant pagrindinio reglamento 44 straipsnyje nurodytus
prašymus.

C) Kitų prašymų skirti išmokas nagrinėjimas

4. Kitais nei 2 dalyje nurodytais atvejais, kontaktinė įstaiga ne
delsdama persiunčia prašymus skirti išmokas, visus turimus do
kumentus ir tam tikrais atvejais atitinkamus pareiškėjo pateiktus
dokumentus visoms atitinkamoms įstaigos, kad jos tuo pačiu
metu galėtų pradėti nagrinėti prašymą. Kontaktinė įstaiga prane
ša kitoms įstaigoms apie draudimo arba gyvenimo laikotarpius,
kuriems taikomi jos teisės aktai. Ji taip pat nurodo, kurie doku
mentai bus pateikti vėlesne data, ir kuo greičiau papildo prašymą.

5. Kiekviena atitinkama įstaiga kuo greičiau kontaktinei įstai
gai ir kitoms atitinkamoms įstaigoms praneša apie draudimo ir
gyvenimo laikotarpius, kuriems taikomi jos teisės aktai.

Kiekviena atitinkama įstaiga skaičiuoja išmokų dydį pagal
6.
pagrindinio reglamento 52 straipsnį ir praneša kontaktinei įstai
gai bei kitoms atitinkamoms įstaigoms apie savo sprendimą, apie
mokėtinų išmokų dydį ir visą informaciją, būtiną pagrindinio re
glamento 53–55 straipsnių taikymo tikslais.

7.
Jeigu įstaiga, remdamasi šio straipsnio 4–5 dalyse nurodyta
informacija, nustato, kad taikoma pagrindinio reglamento
46 straipsnio 2 dalis ar 57 straipsnio 2 arba 3 dalis, ji praneša apie
tai kontaktinei įstaigai ir kitoms atitinkamoms įstaigoms.

A) Kontaktinė įstaiga
1. Įstaiga, kuriai pagal įgyvendinimo reglamento 45 straipsnio
1 arba 4 dalį pateikiamas arba perduodamas prašymas skirti iš
moką toliau vadinama „kontaktine įstaiga“. Gyvenamosios vietos
įstaiga nevadinama kontaktine įstaiga, jei atitinkamam asmeniui
niekada nebuvo taikomi tos įstaigos taikomi teisės aktai.
Ši įstaigai ne tik nagrinėja prašymą skirti išmokas pagal jos taiko
mus teisės aktus, bet ir būdama kontaktinė įstaiga sudaro sąlygas
keitimuisi duomenimis, pranešimais apie sprendimus ir veiksmus,
būtinus nagrinėjant prašymą atitinkamose įstaigose, be to, pareiš
kėjo prašymu pateikia jam informaciją, susijusią su Bendrijos as
pektais nagrinėjant prašymą, ir informuoja jį apie nagrinėjimo
pažangą.
B) Prašymo skirti išmokas pagal A tipo teisės aktus pagal pagrindinio
reglamento 44 straipsnį nagrinėjimas
2. Pagrindinio reglamento 44 straipsnio 3 dalyje nurodytu at
veju kontaktinė įstaiga visus su atitinkamu asmeniu susijusius
duomenis pateikia įstaigai, kurioje jis buvo prieš tai apdraustas ir
kuri toliau nagrinėja bylą.

48 straipsnis
Pranešimas apie sprendimus pareiškėjui

1.
Kiekviena įstaiga pareiškėjui praneša apie sprendimą, kurį ji
priėmė pagal taikomus teisės aktus. Kiekviename sprendime tiks
liai nurodomos teisės gynimo priemonės ir apeliacijų pateikimo
terminai. Kai kontaktinei įstaigai pranešta apie visus kiekvienos įs
taigos priimtus sprendimus, pareiškėjui ir kitoms atitinkamos įs
taigoms ji nusiunčia tų sprendimų santrauką. Administracinė
komisija parengia santraukos pavyzdį. Santrauka pranešėjui siun
čiama įstaigos kalba arba, pareiškėjo prašymu, jo pasirinkta kal
ba, kuri pagal Sutarties 290 straipsnį pripažinta oficialiąja
Bendrijos institucijų kalba.

2.
Jeigu gavus santrauką pareiškėjui atrodo, kad dviejų ar dau
giau įstaigų priimtų sprendimų sąveika galėjo turėti neigiamos įta
kos jo teisėms, pareiškėjas turi teisę prašyti, kad atitinkamos
įstaigos peržiūrėtų sprendimus laikydamosi atitinkamuose nacio
nalinės teisės aktuose nustatytų terminų. Terminai pradedami
skaičiuoti santraukos gavimo dieną. Apie peržiūros rezultatus pa
reiškėjui pranešama raštu.
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49 straipsnis
Neįgalumo lygio nustatymas

1.
Kai taikoma pagrindinio reglamento 46 straipsnio 3 dalis,
dėl pareiškėjo neįgalumo lygio sprendimą priimti gali tik kontak
tinė įstaiga, jei tos įstaigos taikomi teisės aktai yra įtraukti į pa
grindinio reglamento VII priedą, o jeigu taip nėra – įstaiga, kurios
teisės aktai įtraukti į tą priedą ir kurios teisės aktai paskutiniu
metu buvo taikomi pareiškėjui. Šį sprendimą ji priima, kai tik tam
tikrais atvejais atsižvelgdama į pagrindinio reglamento 6 ir
51 straipsnius, ji gali nustatyti, ar yra įvykdytos taikomuose teisės
aktuose nustatytos išmokų skyrimo atitikimo sąlygos. Apie savo
sprendimą ji nedelsdama praneša kitoms atitinkamoms įstaigoms.

Jei asmuo neatitinka taikomuose teisės aktuose nustatytų išmo
kos skyrimo kriterijų, išskyrus susijusius su neįgalumo lygiu,
atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 6 ir 51 straipsnius, kontak
tinė įstaiga apie tai nedelsdama informuoja valstybės narės, ku
rios teisės aktai paskutiniu metu buvo taikomi pareiškėjui,
kompetentingą įstaigą. Pastaroji įstaiga turi teisę priimti sprendi
mą dėl pareiškėjo neįgalumo lygio, jeigu įvykdomos jos taiko
muose teisės aktuose nustatytos išmokų skyrimo atitikimo
sąlygos. Apie savo sprendimą ji nedelsdama praneša kitoms ati
tinkamoms įstaigoms.
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3. Laikinas išmokas arba išankstines išmokas pagal 1 arba
2 dalis mokėti privalanti įstaiga apie tai nedelsdama informuoja
pareiškėją, atkreipdama jo dėmesį visų pirma į tai, kad ši priemo
nė yra laikina, ir į teisę pateikti apeliaciją pagal jos taikomus teisės
aktus.

51 straipsnis
Išmokų perskaičiavimas

1.
Perskaičiuojant išmokas pagal pagrindinio reglamento
48 straipsnio 3 ir 4 dalis, 50 straipsnio 4 dalį ir 59 straipsnio
1 dalį, mutatis mutandis taikomas įgyvendinimo reglamento
50 straipsnis.

2. Jei išmokos perskaičiuojamos, jų mokėjimas sustabdomas ar
nutraukiamas, šį sprendimą priėmusi įstaiga nedelsdama apie tai
informuoja atitinkamą asmenį ir visas įstaigas, iš kurių šis asmuo
turi teisę gauti išmoką.

52 straipsnis
Pensijų apskaičiavimui pagreitinti skirtos priemonės

Prireikus, nustatant atitiktį išmokos skyrimo reikalavimams, klau
simas gali būti grąžinamas tokiomis pačiomis sąlygomis valsty
bės narės, kurios teisės aktai iš pradžių buvo taikomi pareiškėjui,
įstaigai, kompetetingai neįgalumo klausimu.

2.
Kai pagrindinio reglamento 46 straipsnio 3 dalis netaikyti
na, kiekviena įstaiga pagal savo teisės aktus gali pasirinkti gydy
toją ar kitą ekspertą, kuris patikrintų pareiškėjo sveikatą ir
nustatytų neįgalumo lygį. Tačiau valstybės narės įstaiga atsižvel
gia į iš kitos valstybės narės gautus dokumentus, medicinines iš
vadas ir administracinio pobūdžio informaciją, lyg jie būtų
parengti jos pačios valstybėje narėje.

50 straipsnis
Laikinas išmokų mokėjimas dalimis ir išankstinis išmokos
mokėjimas

1. Nepaisant įgyvendinimo reglamento 7 straipsnio, kiekviena
įstaiga, kuri nagrinėdama prašymą skirti išmokas nustato, kad pa
reiškėjas turi teisę į nepriklausomą išmoką pagal taikomus teisės
aktus, pagal pagrindinio reglamento 52 straipsnio 1 dalies
a punktą, nedelsdama sumoka šią išmoką. Ši išmoka laikoma lai
kina, jei skirta suma galėtų pasikeisti išnagrinėjus prašymą.

2.
Kai iš turimos informacijos akivaizdu, kad pareiškėjas turi
teisę gauti iš įstaigos išmoką pagal pagrindinio reglamento
52 straipsnio 1 dalies b punktą, ta įstaiga moka išankstinę išmo
ką, kurios dydis turi būti kuo panašesnis į sumą, kuri greičiausiai
bus mokama pagal pagrindinio reglamento 52 straipsnio 1 dalies
b punktą.

1. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prašymų nagrinėjimui
bei išmokų mokėjimui ir juos pagreitinti, įstaigos, kurių teisės ak
tai buvo taikomi asmeniui:

a)

keičiasi arba kitų valstybių narių įstaigoms leidžia susipažinti
su duomenimis, leidžiančiais nustatyti asmenų, kuriems iš
pradžių taikomi vieni nacionaliniai teisės aktai, paskui kiti, ta
patybę ir kartu užtikrina, kad šie tapatybės nustatymo duo
menys būtų saugomi ir atitiktų, o jei taip nėra, suteikia šiems
asmenims priemones tiesiogiai susipažinti su jų tapatybės nu
statymo duomenimis;

b)

pakankamai anksti prieš minimalų amžių, nuo kurio prade
damos taikyti teisės į pensiją, arba prieš nacionaliniuose tei
sės aktuose nustatytiną amžių, keičiasi arba atitinkamam
asmeniui ir kitų valstybių narių įstaigoms leidžia susipažinti
su informacija (apie įgytus laikotarpius ir kitus svarbius duo
menis) apie asmenų, kuriems iš pradžių taikomi vieni nacio
naliniai teisės aktai, paskui kiti, teises į pensiją arba, jei taip
nėra, informuoja tuos asmenis apie priemones susipažinti su
būsimomis jų teisėmis į išmokas arba tas priemones jiems
suteikia.

Taikant 1 dalį, Administracinė komisija nustato, kokia in
2.
formacija turi būti keičiamasi ar leidžiama su ja susipažinti, nus
tato tinkamas procedūras ir mechanizmus, atsižvelgdama į
nacionalinių pensijų sistemų ypatybes, jų administracinę ir tech
ninę sąrangą bei jų turimas technologines priemones. Administ
racinė komisija užtikrina tokių pensijų sistemų įgyvendinimą
parengdama tolesnius veiksmus, susijusius su vykdomomis prie
monėmis ir jų taikymu.
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55 straipsnis

3.
Taikant 1 dalį, šiame straipsnyje nurodyta informacija turė
tų būti suteikta įstaigai pirmojoje valstybėje narėje, kurioje socia
linės apsaugos administravimo tikslais asmeniui suteiktas asmens
identifikavimo kodas (PIN).

Teisės gauti išmokas išsaugojimo sąlygos ir apribojimai,
taikomi bedarbiams, vykstantiems į kitą valstybę narę

Koordinavimo priemonės valstybėse narėse

1.
Norėdamas, kad jam būtų taikomos pagrindinio reglamen
to 64 straipsnis, bedarbis, vykstantis į kitą valstybę narę, prieš iš
vykdamas apie tai praneša kompetentingai įstaigai ir paprašo jos
išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad jis išsaugo teisę gauti išmo
kas pagrindinio reglamento 64 straipsnio 1 dalies b punkte nu
statytomis sąlygomis.

1.
Nepažeidžiant pagrindinio reglamento 51 straipsnio, jei na
cionalinės teisės aktuose numatytos atsakingos įstaigos ar taiko
mos sistemos nustatymo arba draudimo laikotarpių priskyrimo
konkrečiai sistemai taisyklės, tos taisyklės taikomos atsižvelgiant
tik į tuos draudimo laikotarpius, kurie įgyti pagal atitinkamos
valstybės narės teisės aktus.

Pastaroji įstaiga atitinkamą asmenį informuoja apie jo pareigas ir
išduoda jam pirmiau minėtą dokumentą, kuriame nurodoma ši
informacija:

53 straipsnis

2.
Jei nacionalinės teisės aktuose numatytos valstybės tarnau
tojams taikytinų specialių sistemų ir pagal darbo sutartį dirbančių
asmenų bendrosios sistemos koordinavimo taisyklės, pagrindinio
reglamento ir įgyvendinimo reglamento nuostatos toms taisyk
lėms įtakos nedaro.

V SKYRIUS

a)

diena, nuo kurios bedarbis jau nėra kompetentingos valsty
bės įdarbinimo tarnybų žinioje;

b)

laikotarpis, nustatytas pagal pagrindinio reglamento
64 straipsnio 1 dalies b punktą, kad bedarbis galėtų užsire
gistruoti asmeniu, ieškančiu darbo valstybėje narėje, į kurią
atvyko;

c)

didžiausias laikotarpis, per kurį gali būti išsaugota teisė gauti
išmoką pagal pagrindinio reglamento 64 straipsnio 1 dalies
c punktą;

d)

aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos teisei gauti išmokas.

Bedarbio išmokos

54 straipsnis
Laikotarpių sumavimas ir išmokų apskaičiavimas
1. Įgyvendinimo reglamento 12 straipsnio 1 dalis mutatis mu
tandis taikoma pagrindinio reglamento 61 straipsniui. Nedarant
įtakos pagrindinėms susijusių įstaigų pareigoms, atitinkamas as
muo kompetentingai įstaigai gali pateikti valstybės narės, kurios
teisės aktai atitinkamam asmeniui buvo taikomi, kai jis dirbo pa
skutinį darbą pagal darbo sutartį arba savarankiškai, įstaigos iš
duotą dokumentą, kuriame nurodomi laikotarpiai, įgyti pagal
tuos teisės aktus.
2. Taikant pagrindinio reglamento 62 straipsnio 3 dalį, valsty
bės narės, kurios teisės aktai atitinkamam asmeniui buvo taiko
mi, kai jis dirbo paskutinį darbą pagal darbo sutartį arba
savarankiškai, kompetentinga įstaiga gyvenamosios vietos įstai
gos prašymu nedelsdama pateikia jai visus duomenis, kuriuos ji
gali gauti savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, būtinus be
darbio išmokoms apskaičiuoti, ypač gauto darbo užmokesčio
arba profesinės veiklos pajamų dydį.
3. Taikant pagrindinio reglamento 62 straipsnį ir nepaisant jo
63 straipsnio, valstybės narės, kurios teisės aktuose nustatyta, kad
išmokų skaičiavimas priklauso nuo šeimos narių skaičiaus, kom
petentinga įstaiga taip pat atsižvelgia į atitinkamo asmens šeimos
narius, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, lyg jie gyventų kom
petentingoje valstybėje narėje. Ši nuostata netaikoma tuo atveju,
jei šeimos narių gyvenamosios vietos valstybėje narėje kitas as
muo turi teisę gauti bedarbio išmokas, kurias apskaičiuojant atsi
žvelgiama į šeimos narių skaičių.

2.
Bedarbis užsiregistruoja kaip ieškantis darbo valstybės na
rės, į kurią jis vyksta, įdarbinimo tarnybose pagal pagrindinio re
glamento 64 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas ir pateikia šios
valstybės narės įstaigai 1 dalyje minėtą dokumentą. Jei bedarbis
informuoja kompetentingą įstaigą pagal 1 dalį, tačiau nepateikia
šio dokumento, tos valstybės narės, į kurią jis atvyko, įstaiga krei
piasi į kompetentingą įstaigą prašydama suteikti reikiamą
informaciją.
3. Valstybės narės, į kurią bedarbis atvyko ieškoti darbo, įdar
binimo tarnybos informuoja bedarbį apie jo pareigas.
4. Tos valstybės narės, į kurią bedarbis atvyko, įstaiga nedels
dama nusiunčia kompetentingai įstaigai dokumentą, kuriame nu
rodoma bedarbio registracijos įdarbinimo tarnybose data ir jo
naujasis adresas.
Jei tuo laikotarpiu, kurį bedarbis išsaugo teisę gauti išmokas, atsi
randa aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos teisei gauti išmokas,
tos valstybės narės, į kurią bedarbis atvyko, įstaiga nedelsdama
nusiunčia kompetentingai įstaigai ir atitinkamam asmeniui doku
mentą, kuriame nurodoma susijusi informacija.
Kompetentingos įstaigos prašymu tos valstybės narės, į kurią be
darbis atvyko, įstaiga kiekvieną mėnesį pateikia susijusią informa
ciją apie bedarbio padėtį, ypač apie tai, ar jis vis dar tebėra
registruotas įdarbinimo tarnybose ir ar jis laikosi nustatytos pa
tikrinimų tvarkos.
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5.
Tos valstybės narės, į kurią atvyko bedarbis, įstaiga atlieka
patikrinimus arba organizuoja patikrinimus, tarsi atitinkamas as
muo būtų bedarbis, turintis teisę gauti išmokas pagal jos taiko
mus teisės aktus. Susiklosčius 1 dalies d punkte nurodytoms
aplinkybėms, ji prireikus nedelsdama apie tai informuoja kompe
tentingą įstaigą.
6.
Dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos val
džios institucijos arba kompetentingos įstaigos gali susitarti dėl
konkrečių procedūrų ir terminų, susijusių su bedarbio padėties
stebėjimu ir dėl kitų priemonių, skirtų padėti į vieną iš šių valsty
bių narių pagal pagrindinio reglamento 64 straipsnį vykstantiems
bedarbiams ieškoti darbo.
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Įgyvendinimo reglamento 56 straipsnis netaikomas asme
2.
nims, kuriems taikoma speciali nedarbo draudimo sistema, skirta
valstybės tarnautojams. Asmuo, kuriam taikoma valstybės tarnau
tojams skirta speciali nedarbo draudimo sistema, iš dalies ar visiš
kai tapęs bedarbiu ir tuo metu, kai paskutinį kartą dirbo, gyvenęs
valstybės narės, kuri nėra kompetentinga valstybė, teritorijoje, iš
mokas gauna pagal valstybės tarnautojams skirtą specialią nedar
bo draudimo sistemą, vadovaujantis kompetentingos valstybės
narės teisės aktų nuostatomis, tarsi jis gyventų tos valstybės narės
teritorijoje. Tas išmokas moka kompetentinga įstaiga savo
sąskaita.

VI SKYRIUS

Išmokos šeimai
56 straipsnis
Bedarbiai, gyvenę valstybėje narėje, kuri nėra
kompetentinga valstybė narė

58 straipsnis
Pirmenybinės taisyklės, kai išmokos sutampa

1. Jei, remdamasis pagrindinio reglamento 65 straipsnio 2 da
limi, bedarbis nutaria taip pat būti valstybės narės, kurioje jis dir
bo paskutinį darbą pagal darbo sutartį arba savarankiškai,
įdarbinimo tarnybų žinioje užsiregistruodamas toje valstybėje na
rėje asmeniu, ieškančiu darbo, jis apie tai praneša savo valstybės
narės gyvenamosios vietos įstaigai ir įdarbinimo tarnyboms.
Valstybės narės, kurioje atitinkamas asmuo dirbo paskutinį darbą
pagal darbo sutartį arba savarankiškai, įdarbinimo tarnybų prašy
mu gyvenamosios vietos įdarbinimo tarnybos joms suteikia susi
jusią informaciją apie bedarbio registraciją ir darbo paieškas.

Taikant pagrindinio reglamento 68 straipsnio 1 dalies b punkto
i ir ii papunkčius, jei remiantis vaikų gyvenamąja vieta negalima
nustatyti prioriteto tvarkos, kiekviena atitinkama valstybė narė,
apskaičiuodama išmokos dydį, atsižvelgia į vaikus, kurie negyve
na jos teritorijoje. Taikant 68 straipsnio 1 dalies b punkto i pa
punktį, valstybės narės, kurios teisės aktuose numatyta didžiausia
išmokų suma, kompetentinga įstaiga skiria visą šią sumą; kitos
valstybės narės kompetentinga įstaiga jai kompensuoja pusę mi
nėtos sumos, neviršydama šios valstybės narės teisės aktuose nu
statytos ribos.

Jei pagal atitinkamų valstybių narių teisės aktus reikalau
2.
jama, kad bedarbis įvykdytų tam tikras pareigas ir (arba) veiksmus,
susijusius su darbo paieška, pirmenybė teikiama pareigoms ir (ar
ba) veiksmams, susijusiems su darbo paieška, kuriuos bedarbis
vykdo savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Taisyklės, taikomos tuo atveju, kai pasikeičia taikomi
teisės aktai ir (arba) kompetencija skirti išmokas šeimai

Tai, kad bedarbis valstybėje narėje, kurioje jis dirbo paskutinį dar
bą, neįvykdė visų pareigų ir (arba) veiksmų, susijusių su darbo pa
ieška, neturės įtakos gyvenamosios vietos valstybėje narėje
skirtoms išmokoms.

1. Jei per kalendorinį mėnesį pasikeičia taikomi valstybių na
rių teisės aktai ir (arba) kompetencija skirti išmokas šeimai, kad ir
kokios būtų šių valstybių narių teisės aktuose numatytos išmokų
šeimai mokėjimo datos, įstaiga, kuri sumokėjo išmokas šeimai pa
gal teisės aktus, pagal kuriuos išmokos buvo skirtos šio mėnesio
pradžioje, toliau jas moka iki einamojo mėnesio pabaigos.

Taikant pagrindinio reglamento 65 straipsnio 5 dalies
3.
b punktą, valstybės narės, kurios teisės aktai darbuotojui buvo tai
komi paskutiniai, įstaiga, gyvenamosios vietos įstaigos prašymu
praneša jai, ar darbuotojas turi teisę gauti išmokas pagal pagrin
dinio reglamento 64 straipsnį.

2. Ji praneša kitos atitinkamos valstybės narės ar valstybių na
rių įstaigai datą, kurią ji nustos mokėti atitinkamas išmokas šei
mai. Kita atitinkama valstybė narė arba valstybės narės pradeda
mokėti išmokas nuo tos datos.

57 straipsnis

60 straipsnis

Nuostatos dėl pagrindinio reglamento 61, 62, 64 ir
65 straipsnių taikymo asmenims, kuriems taikoma speciali
sistema, skirta valstybės tarnautojams

Pagrindinio reglamento 67 ir 68 straipsnių taikymo tvarka

Įgyvendinimo reglamento 54 ir 55 straipsniai mutatis mu
1.
tandis taikomi asmenims, kuriems taikoma speciali nedarbo drau
dimo sistema, skirta valstybės tarnautojams.

59 straipsnis

1.
Prašymas skirti išmokas šeimai pateikiamas kompetentin
gai įstaigai. Taikant pagrindinio reglamento 67 ir 68 straipsnius,
ypač sprendžiant asmens teisės prašyti tokios išmokos klausimą,
turi būti atsižvelgiama į visos šeimos padėtį taip, lyg visiems su
sijusiems asmenimis būtų taikomi atitinkamos valstybės narės
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teisės aktai ir lyg jie gyventų toje valstybėje narėje. Kai asmuo, tu
rintis teisę prašyti išmokos, nepasinaudoja savo teise, valstybės
narės, kurios teisės aktai taikomi, kompetentinga įstaiga atsižvel
gia į kito iš tėvų ar asmens, kuris juo laikomas, arba vaiką ar vai
kus globojančio asmens ar įstaigos prašymą skirti išmokas šeimai.

Jei įstaiga, kuriai buvo perduotas prašymas, nepareiškia savo po
zicijos per du mėnesius nuo prašymo gavimo, pirmiau minėtas
laikinas sprendimas taikomas ir ši įstaiga moka pagal jos teisės ak
tus numatytas išmokas bei informuoja įstaigą, kuriai buvo pateik
tas prašymas, apie sumokėtų išmokų dydį.

2. Įstaiga, kuriai pateikiamas prašymas pagal 1 dalį, išnagrinėja
prašymą remdamasi pareiškėjo pateiktais išsamiais duomenimis,
atsižvelgdama į visas pareiškėjo šeimos padėties faktines ir teisi
nes aplinkybes.

4.
Jei atitinkamos įstaigos laikosi skirtingos nuomonės dėl to,
kurie teisės aktai taikomi vadovaujantis prioriteto teise, taikomos
įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 2–5 dalys. Šiuo tikslu įgy
vendinimo reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta gyvenamo
sios vietos įstaiga yra vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos įstaiga.

Jei ta įstaiga nusprendžia, kad jos teisės aktai taikomi laikantis pri
oriteto tvarkos pagal pagrindinio reglamento 68 straipsnio 1 ir
2 dalis, ji suteikia išmokas šeimai pagal jos taikomus teisės aktus.

5.
Jei laikinai išmokas mokėjusi įstaiga sumoka didesnę sumą,
nei suma, kurią ji privalo galiausiai sumokėti, ji gali kreiptis į at
sakomybę prioriteto tvarka turinčią įstaigą prašydama kompen
suoti perviršį įgyvendinimo reglamento 73 straipsnyje nustatyta
tvarka.

Jei ta įstaiga mano, kad pagal pagrindinio reglamento 68 straips
nio 2 dalį gali būti suteikta teisė į diferencinį priedą pagal kitos
valstybės narės teisės aktus, ta įstaiga nedelsdama perduoda pra
šymą kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai ir informuoja
apie tai atitinkamą asmenį; be to, ji informuoja kitos valstybės na
rės įstaigą apie savo sprendimą dėl prašymo ir sumokėtų išmokų
šeimai dydį.

3. Jei įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, nusprendžia, kad tai
komi jos teisės aktai, tačiau ne prioriteto teisės pagal pagrindinio
reglamento 68 straipsnio 1 ir 2 dalis pagrindu, ji nedelsdama pri
ima laikiną sprendimą dėl taikytinų pirmenybės taisyklių ir pagal
pagrindinio reglamento 68 straipsnio 3 dalį perduoda prašymą ki
tos valstybės narės įstaigai bei apie tai informuoja pareiškėją. Ta
įstaigai per dviejų mėnesių laikotarpį pareiškia savo poziciją dėl
laikino sprendimo.

61 straipsnis
Pagrindinio reglamento 69 straipsnio taikymo tvarka
Taikant pagrindinio reglamento 69 straipsnį, Administracinė ko
misija parengia papildomų ar specialių išmokų šeimai, skirtų naš
laičiams, kurioms taikomas tas straipsnis, sąrašą. Jeigu pagal
prioriteto teisę kompetentingos įstaigos taikomuose teisės aktuo
se nenumatyta, kad ji suteikia tokias papildomas ar specialias iš
mokas šeimai, skirtas našlaičiams, ji nedelsdama perduoda visus
prašymus suteikti išmokas šeimai, kartu su visais susijusiais do
kumentais ir informacija, tos valstybės narės, kurios teisės aktai
atitinkamam asmeniui buvo taikomi ilgiausiai, ir kurios teisėje nu
matytas tokių papildomų ar specialių išmokų šeimai, skirtų naš
laičiams, suteikimas, įstaigai. Kai kuriais atvejais medžiaga tomis
pačiomis sąlygomis gali būti perduota valstybės narės, pagal ku
rios teisės aktus atitinkamas asmuo įgijo trumpiausią draudimo ar
gyvenimo laikotarpį, įstaigai.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
FINANSINĖS NUOSTATOS
I SKYRIUS

Išmokų kompensavimas taikant pagrindinio reglamento 35 ir
41 straipsnius

1 skirsnis
Išmokų kompensavimas remiantis
faktinėmis išlaidomis

jas suteikusiai įstaigai pagal tos įstaigos sąskaitas, išskyrus atvejus,
kai taikomas įgyvendinimo reglamento 63 straipsnis.

2.
Jeigu 1 dalyje nurodytų išmokų arba jų dalies faktinių išlai
dų dydis jas mokėjusios įstaigos sąskaitoje nenurodytas, kompen
suotina suma nustatoma remiantis vienkartinėmis išmokomis,
apskaičiuotomis remiantis visais turimais tinkamais duomenimis.
Administracinė komisija įvertina vienkartinių išmokų apskaičia
vimo pagrįstumą ir nustato jų dydį.

62 straipsnis
Principai
1.
Taikant pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsnius, kom
petentinga įstaiga kompensuoja faktines išmokų natūra išlaidas

3.
Kompensuojant gali būti neatsižvelgiama į normas, dides
nes už taikomas išmokoms natūra, teikiamos apdraustiesiems pa
gal 1 dalyje nurodytas išmokas mokančios įstaigos taikomus
teisės aktus.
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2 skirsnis
Išmokų kompensavimas remiantis fiksuotais
dydžiais
63 straipsnis
Valstybių narių, kuriose taikomas išmokų kompensavimas
remiantis fiksuotais dydžiais, nustatymas
1.
Pagrindinio reglamento 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos
valstybės narės, kurių teisinės ar administracinės struktūros nelei
džia tinkamai kompensuoti išmokų remiantis faktinėmis išlaido
mis, yra išvardytos įgyvendinimo reglamento 3 priede.
2.
Įgyvendinimo reglamento 3 priede išvardytų valstybių na
rių išmokų natūra, sumokėtų:
a)

šeimos nariams, kurie gyvena kitoje valstybėje narėje nei ap
draustasis, kaip numatyta pagrindinio reglamento 17 straips
nyje; ir
pensininkams bei jų šeimos nariams, kaip numatyta pagrin
dinio reglamento 24 straipsnio 1 dalyje ir 25 bei 26 straips
niuose,

b)

sumą kompetentingos įstaigos kompensuoja tas išmokas teiku
sioms įstaigoms remdamosi kiekvieniems kalendoriniams me
tams nustatytu fiksuotu dydžiu. Šis nustatytas vienkartinės
išmokos dydis turi būti kiek galima artimesnis faktinėms
išlaidoms.
64 straipsnis
Mėnesinių fiksuotų dydžių ir bendro fiksuoto dydžio
apskaičiavimo metodas
1.
Kiekvienos išmokas mokančios valstybės narės mėnesinis
fiksuotas dydis vienam asmeniui (Fi) kalendoriniams metams ap
skaičiuojamas padalijant vienam asmeniui tenkančias vidutines
metines išlaidas (Yi) (suskirsčius asmenis į įvairias amžiaus grupes
(i)) iš 12 ir gautą dydį sumažinant (X) pagal šią formulę:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
kur:
— indeksu i (i vertės = 1, 2 ir 3) žymimos trys amžiaus grupės,
į kurias asmenys suskirstomi apskaičiuojant fiksuotus
dydžius:
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2. Vienam i amžiaus grupės asmeniui tenkančios vidutinės me
tinės išlaidos (Yi) apskaičiuojamos visų išmokų natūra, kurias iš
mokas mokančios valstybės narės įstaigos skyrė visiems
atitinkamos amžiaus grupės asmenims, kuriems taikomi tos vals
tybės narės teisės aktai ir kurie gyvena jos teritorijoje, metines iš
laidas padalijus iš tos amžiaus grupės atitinkamų asmenų
vidutinio skaičiaus atitinkamais kalendoriniais metais. Apskaičia
vimas grindžiamas išlaidomis, susijusiomis su įgyvendinimo reg
lamento 23 straipsnyje nurodytomis sistemomis.

3. Apskaičiuojant mėnesinį fiksuotą dydį taikytinas sumažini
mas iš principo yra lygus 20 % (X = 0,20). Tais atvejais, kai kom
petentinga valstybė narė nenurodyta pagrindinio reglamento
IV priede, pensininkams ir jų šeimos nariams taikomas sumažini
mas yra 15 % (X = 0,15).

4.
Kiekvienai už išmokų mokėjimą atsakingai valstybei narei
bendras fiksuotas dydis kalendoriniams metams yra suma, apskai
čiuojama kiekvienoje i amžiaus grupėje vienam asmeniui nusta
tytus mėnesinius fiksuotus dydžius padauginant iš mėnesių, per
kuriuos atitinkami tos amžiaus grupės asmenys įgijo teisę į išmo
kas mokančioje valstybėje narėje, skaičiaus.

Mėnesių, per kuriuos atitinkami asmenys įgijo teisę į išmokas mo
kančioje valstybėje narėje, skaičius yra kalendorinių metų kalen
dorinių mėnesių, per kuriuos atitinkami asmenys, gyvendami
išmokas mokančios valstybės narės teritorijoje, turėjo teisę gauti
išmokas natūra toje teritorijoje iš už išmokų mokėjimą atsakin
gos valstybės narės, suma. Šie mėnesiai apskaičiuojami pagal šiam
tikslui gyvenamosios vietos įstaigos pildomą sąrašą, kuris sudaro
mas remiantis kompetentingos įstaigos pateiktais išmokų gavėjų
teises įrodančiais dokumentais.

5. Ne vėliau kaip per 2015 m. gegužės 1 d. Administracinė ko
misija pateikia specialią ataskaitą dėl šio straipsnio taikymo ir visų
pirma dėl 3 dalyje nurodyto sumažinimo. Remdamasi ta ataskaita,
Administracinė komisija gali pateikti pasiūlymą dėl pakeitimų,
kurie gali būti reikalingi siekiant užtikrinti, kad apskaičiuoti fik
suoti dydžiai būtų kiek galima artimesni patirtoms faktinėms iš
laidoms ir kad 3 dalyje nurodytas sumažinimas nesudarytų sąlygų
valstybių narių nesuderintiems mokėjimams ar dvigubiems
mokėjimams.

i = 1: jaunesni nei 20 metų asmenys,
i = 2: 20–64 metų amžiaus asmenys,

Administracinė komisija nustato 1–5 dalyse nurodytų fik
6.
suotų dydžių apskaičiavimo metodus.

i = 3: 65 metų ir vyresni asmenys,
— Yi žymi vienam i amžiaus grupės asmeniui tenkančias vidu
tines metines išlaidas, kaip nurodyta 2 dalyje,
— koeficientu X (0,20 arba 0,15) žymimas 3 dalyje nurodytas
sumažinimas.

7. Nepaisant 1–4 dalių, valstybės narės 2015 m. gegužės 1 d.
gali toliau taikyti Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 ir 95 straips
nius fiksuotam dydžiui apskaičiuoti su sąlyga, kad taikomas 3 da
lyje nustatytas sumažinimas.
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65 straipsnis
Pranešimas apie vidutines metines išlaidas
1.
Apie dėl kiekvienos amžiaus grupės vieno asmens tam tik
rais metais patirtų vidutinių metinių išlaidų sumą Audito valdy
bai pranešama ne vėliau kaip iki antrųjų metų po tų metų, apie
kuriuos informuojama, pabaigos. Jei šis pranešimas iki šio termi
no nepateikiamas, bus remiamasi vienam asmeniui tekusių vidu
tinių metinių išlaidų suma, kurią ankstesniems metams buvo
nustačiusi Administracinė komisija.
2. Vidutinės metinės išlaidos, nustatytos laikantis 1 dalies, kas
met skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 skirsnis

L 284/23

5.
Už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga įgyvendinimo regla
mento 66 straipsnyje nurodytai išmokas mokančios valstybės na
rės susižinojimo tarnybai apmoka reikalavimus per 18 mėnesių
nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti už išmo
kų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai,
pabaigos. Tai netaikoma reikalavimams, kuriuos per tą laikotarpį
už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga atmetė dėl svarbios
priežasties.
6.
Ginčai dėl reikalavimo išsprendžiami ne vėliau kaip per
36 mėnesius nuo to mėnesio, kurį buvo pateiktas reikalavimas.
7.
Audito valdyba sudaro palankesnes sąlygas galutinai užda
ryti sąskaitas tais atvejais, kai ginčas negali būti išspręstas per 6 da
lyje nustatytą laikotarpį ir, gavusi vienos iš šalių pagrįstą prašymą,
pateikia savo nuomonę dėl ginčo per šešis mėnesius nuo to mė
nesio, kurį jis jai buvo pateiktas.

Bendrosios nuostatos
68 straipsnis
66 straipsnis
Atsiskaitymų tarp įstaigų tvarka
1.
Atsiskaitymai tarp atitinkamų valstybių narių vykdomi kiek
įmanoma greičiau. Kiekviena atitinkama įstaiga privalo nedelsda
ma atsiskaityti pagal pateiktus reikalavimus iki šiame skirsnyje nu
rodyto termino. Ginčas dėl tam tikro reikalavimo neturi kliudyti
atsiskaityti pagal kitą reikalavimą ar kitokius reikalavimus.
2.
Pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsniuose numatyti at
siskaitymai tarp valstybių narių įstaigų atliekami tarpininkaujant
susižinojimo tarnybai. Už atsiskaitymus pagal pagrindinio regla
mento 35 straipsnį ir 41 straipsnį gali būti atsakingos skirtingos
susižinojimo tarnybos.

67 straipsnis
Reikalavimų pateikimo ir nagrinėjimo terminai
1. Faktinėmis išlaidomis pagrįsti reikalavimai pateikiami už iš
mokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarny
bai per 12 mėnesių nuo kalendorinių metų pusmečio, per kurį tie
reikalavimai buvo užfiksuoti išmokas mokančios įstaigos sąskai
tose, pabaigos.
Reikalavimai dėl fiksuotų dydžių už kalendorinius metus
2.
pateikiami už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susi
žinojimo tarnybai per 12 mėnesių po to mėnesio, kurį tų metų vi
dutinės išlaidos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje. Sąrašai, nurodyti įgyvendinimo reglamento 64 straipsnio
4 dalyje, pateikiami iki metų po ataskaitinių metų pabaigos.
3.
Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies antroje pa
straipoje nurodytu atveju šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas
terminas prasideda nustačius kompetentingą įstaigą.
4.
Reikalavimai, pateikti praėjus 1 ir 2 dalyse nurodytiems ter
minams, nesvarstomi.

Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus ir išankstinius
dalinius mokėjimus
1. Praėjus įgyvendinimo reglamento 67 straipsnio 5 dalyje nu
statytam 18 mėnesių laikotarpiui, išmokas mokanti įstaiga gali
reikalauti delspinigių dėl nesumokėtų reikalaujamų sumų, išsky
rus atvejus, kai už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga per šešis
mėnesius nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti,
atliko išankstinį dalinį mokėjimą, kuris sudaro nemažiau kaip
90 % visos sumos, reikalaujamos pagal įgyvendinimo reglamento
67 straipsnio 1 ar 2 dalį. Dėl tų reikalaujamos sumos dalių, ku
rios nebuvo padengtos atlikus išankstinį dalinį mokėjimą, delspi
nigių gali būti reikalaujama tik pasibaigus 36 mėnesių laikotarpiui,
nustatytam įgyvendinimo reglamento 67 straipsnio 6 dalyje.
2.
Delspinigiai skaičiuojami remiantis Europos centrinio ban
ko pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma orientacine
norma. Taikytina orientacinė norma yra ta, kuri įsigaliojo pirmą
ją mėnesio, kai turėjo būti atliktas mokėjimas, dieną.
3.
Jokia susižinojimo tarnyba neprivalo priimti išankstinio da
linio mokėjimo, kaip numatyta 1 dalyje. Tačiau jeigu susižinoji
mo tarnyba atsisako tokio pasiūlymo, išmokas mokanti įstaiga
turi teisę reikalauti delspinigių už pavėluotus mokėjimus, susiju
sius su atitinkamais reikalavimais, tik laikydamasi 1 dalies antra
me sakinyje nustatytos sąlygos.

69 straipsnis
Metinis sąskaitų balansas
1.
Administracinė komisija parengia kiekvienų kalendorinių
metų reikalavimų suvestinę pagal pagrindinio reglamento
72 straipsnio g punktą, remdamasi Audito valdybos ataskaita.
Šiuo tikslu susižinojimo tarnybos per Audito valdybos nustatytą
laiką ir jos nustatyta tvarka praneša Audito valdybai apie pateik
tuose, patenkintuose arba užginčytuose reikalavimuose nurody
tas sumas (kreditoriaus pozicija) bei gautuose, patenkintuose arba
užginčytuose reikalavimuose reikalautas sumas (debitoriaus
pozicija).
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2.
Administracinė komisija gali atlikti statistinių ir apskaitos
duomenų, reikalingų 1 dalyje nurodytoms metinėms reikalavimų
suvestinėms parengti, patikrinimą, ypač tam, kad įsitikintų, jog šie
duomenys atitinka šioje dalyje nustatytas taisykles.

II SKYRIUS

2009 10 30
III SKYRIUS

Sumokėtų, tačiau nepriklausiusių išmokų atgavimas, laikinų
išmokų ir įmokų atgavimas, kompensacija ir parama
tenkinant pretenzijas

1 skirsnis

Bedarbio išmokų kompensavimas pagal pagrindinio
reglamento 65 straipsnį

Principai

70 straipsnis

71 straipsnis

Bedarbio išmokų kompensavimas

Bendrosios nuostatos

Jei nėra pagrindinio reglamento 65 straipsnio 8 dalyje numatyto
susitarimo, gyvenamosios vietos įstaiga pateikia valstybės narės,
kurios teisės aktai išmokų gavėjui buvo taikomi paskutiniai, įstai
gai prašymą kompensuoti bedarbio išmokas pagal pagrindinio re
glamento 65 straipsnio 6 ir 7 dalis. Prašymas pateikiamas per
šešis mėnesius nuo kalendorinių metų pusmečio, per kurį buvo
atliktas paskutinis bedarbio išmokų, kurias prašoma kompensuo
ti, mokėjimas, pabaigos. Prašyme nurodoma išmokų suma, sumo
kėta per pagrindinio reglamento 65 straipsnio 6 ir 7 dalyje
nurodytą trijų arba penkių mėnesių laikotarpį, laikotarpis, už kurį
šios išmokos yra sumokėtos, ir bedarbio tapatybę įrodantys duo
menys. Reikalavimai dėl kompensacijos pateikiami atitinkamų
valstybių narių susižinojimo tarnyboms ir sumos pagal reikalavi
mus išmokamos joms tarpininkaujant.

Taikant pagrindinio reglamento 84 straipsnį ir laikantis jame nu
statytos tvarkos, kiekvieną kartą, kai tai įmanoma, pretenzijos pa
tenkinamos atliekant kompensaciją tarp atitinkamų valstybių
narių įstaigų arba atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu
pagal įgyvendinimo reglamento 72–74 straipsnius. Jei visų pre
tenzijų arba kurios nors pretenzijos neįmanoma patenkinti atlie
kant šią kompensaciją, likusi priklausanti suma atgaunama pagal
įgyvendinimo reglamento 75–85 straipsnių nuostatas.

Nereikalaujama atsižvelgti į prašymus, pateiktus praėjus pirmoje
pastraipoje nurodytam terminui.

2 skirsnis
Kompensacija

72 straipsnis
Gautos nepriklausančios išmokos

Įgyvendinimo reglamento 66 straipsnio 1 dalis ir 67 straipsnio
5–7 dalys taikomos mutatis mutandis.

Praėjus įgyvendinimo reglamento 67 straipsnio 5 dalyje nurody
tam 18 mėnesių laikotarpiui, išmokas mokanti įstaiga gali reika
lauti delspinigių dėl nesumokėtų reikalaujamų sumų. Delspinigiai
skaičiuojami pagal įgyvendinimo reglamento 68 straipsnio 2 dalį.

Pagrindinio reglamento 65 straipsnio 6 dalies trečiame sakinyje
nurodytas didžiausias kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu
atveju yra išmokos dydis, kurį atitinkamas asmuo būtų turėjęs tei
sę gauti pagal valstybės narės, kurios teisės aktai jam buvo taiko
mi paskutiniai, teisės aktus, jei būtų užsiregistravęs tos valstybės
narės įdarbinimo tarnybose. Tačiau įgyvendinimo reglamento
5 priede išvardytų valstybių narių tarpusavio santykių atveju vie
nos iš tų valstybių narių, kurios teisės aktai atitinkamam asme
niui buvo taikomi paskutiniai, kompetentingos įstaigos nustato
didžiausią dydį kiekvienu konkrečiu atveju, remdamosi tos vals
tybės narės teisės aktuose numatytų praėjusių kalendorinių metų
bedarbio išmokų vidutiniu dydžiu.

1. Jei valstybės narės įstaiga asmeniui sumoka nepriklausančias
išmokas, ši įstaiga, laikydamasi savo taikomuose teisės aktuose
nustatytų sąlygų ir apribojimų, gali prašyti kitų valstybių narių įs
taigos, atsakingos už išmokų mokėjimą atitinkamam asmeniui, iš
skaityti nepriklausančią sumą iš įsiskolinimo ar einamųjų
mokėjimų, kuriuos jos yra skolingos atitinkamam asmeniui, ne
atsižvelgiant į tai, kuriai socialinės apsaugos išmokų grupei pri
skiriamos mokamos išmokos. Tos valstybės narės įstaiga,
laikydamasi savo taikomuose teisės aktuose nustatytų šios rūšies
kompensacijų procedūrą reglamentuojančių sąlygų ir apribojimų,
išskaito atitinkamą sumą, tarsi ji pati būtų permokėjusi sumas, ir
išskaitytą sumą perveda nepriklausančias išmokas sumokėjusiai
įstaigai.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei skirdama ar peržiūrėdama ne
įgalumo išmokas, senatvės ir maitintojo netekimo pensijas pagal
pagrindinio reglamento III antraštinės dalies 4 ir 5 skyrius, vals
tybės narės įstaiga asmeniui sumoka nepriklausančią išmokų
sumą, ta įstaiga gali prašyti kitų valstybių narių įstaigos, atsakin
gos už atitinkamų išmokų mokėjimą atitinkamam asmeniui, iš
skaityti permokėtą sumą iš įsiskolinimo atitinkamam asmeniui.
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Kai pastaroji įstaiga informuoja nepriklausančią sumą sumokėju
sią įstaigą apie savo įsiskolinimą, nepriklausančią sumą sumokė
jusi įstaiga per du mėnesius praneša tos nepriklausančios sumos
dydį. Jei įstaiga, kuri turi padengti įsiskolinimą, gauna šį praneši
mą iki termino, ji perveda išskaitytą sumą nepriklausančias sumas
sumokėjusiai įstaigai. Jei baigiasi terminas, ta įstaiga nedelsdama
padengia įsiskolinimą atitinkamam asmeniu.

3.
Jei asmuo gauna socialinę paramą vienoje valstybėje narėje
laikotarpiu, kurį jis turėjo teisę gauti išmokas pagal kitos valsty
bės narės teisės aktus, paramą suteikusi tarnyba, jeigu ji turi teisę
reikalauti, kad jai būtų grąžintos atitinkamam asmeniui priklau
sančios sumos, gali prašyti kitų valstybių narių įstaigos, atsakin
gos už išmokų mokėjimą atitinkamam asmeniui, išskaityti
sumokėtos paramos sumą iš sumų, kurias ši valstybė narė moka
atitinkamam asmeniui.

Ši nuostata taikoma mutatis mutandis atitinkamo asmens šeimos
nariams, kurie gavo paramą valstybės narės teritorijoje laikotar
piu, kurį apdraustasis turėjo teisę į išmokas už tą šeimos narį pa
gal kitos valstybės narės teisės aktus.

L 284/25

2.
Juridinio ir (arba) fizinio asmens įmokas laikinai gavusi įs
taiga šias sumas sumokėjusiam asmeniui jas kompensuoja tik ta
da, kai nustatyta kompetentinga įstaiga patvirtina sumas, kurios
jai priklauso pagal įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 4 dalį.
Nustatytos kompetentingos įstaigos prašymu, kuris pateikiamas
ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo to, kai buvo nustatyti taiky
tini teisės aktai, laikinai įmokas gavusi įstaiga jas perveda nusta
tytai kompetentingai įstaigai už tą patį laikotarpį, kad būtų
sureguliuota padėtis, susijusi su įmokomis, kurias juridinis ir (ar
ba) fizinis asmuo yra jai skolingas. Laikoma, kad pervestos įmo
kos buvo atgaline data sumokėtos nustatytai kompetentingai
įstaigai.
Jei laikinai mokėtų įmokų suma viršija sumą, kurią juridinis ir (ar
ba) fizinis asmuo yra skolingas nustatytai kompetentingai įstai
gai, laikinai įmokas gavusi įstaiga juridiniam ir (arba) fiziniam
asmeniui kompensuoja permokėtą sumą.
74 straipsnis
Su kompensacijomis susijusios išlaidos
Skolos atgavimo atliekant įgyvendinimo reglamento 72 ir
73 straipsniuose numatytą kompensacijos procedūrą, išlaidos
neapmokamos.

Valstybės narės įstaiga, kuri sumokėjo nepriklausančią paramos
sumą, praneša apie priklausančią sumą kitos valstybės narės įstai
gai, kuri, laikydamasi savo taikomuose teisės aktuose nustatytų
šios rūšies kompensacijų procedūrą reglamentuojančių sąlygų ir
apribojimų, išskaito atitinkamą sumą ir nedelsdama ją perveda ne
priklausančią sumą sumokėjusiai įstaigai.

3 skirsnis
Pretenzijų patenkinimas
75 straipsnis
Sąvokų apibrėžtys ir bendrosios nuostatos

73 straipsnis
Laikinai mokėtos išmokos pinigais ar įmokos

1. Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnį, ne vėliau kaip
per tris mėnesius nuo to, kai buvo nustatyti taikytini teisės aktai
arba buvo nustatyta už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga, laiki
nai išmokas pinigais mokėjusi įstaiga apskaičiuoja sumą, kurią ji
laikinai mokėjo, ir ją praneša nustatytai kompetentingai įstaigai.

Nustatyta kompetentinga įstaiga, atsakinga už išmokų mokėjimą,
išskaito sumą, kuri buvo laikinai mokama, iš atitinkamų išmokų
įsiskolinimo atitinkamam asmeniui ir nedelsdama išskaitytą sumą
perveda laikinai išmokas pinigais mokėjusiai įstaigai.

Jei laikinai mokėtų išmokų suma viršija įsiskolinimo sumą arba jei
įsiskolinimų nėra, nustatyta kompetentinga įstaiga, laikydamasi
savo taikomuose teisės aktuose nustatytų šios rūšies kompensa
cijų procedūrą reglamentuojančių sąlygų ir apribojimų, šią sumą
išskaito iš einamųjų mokėjimų ir nedelsdama išskaitytą sumą per
veda laikinai išmokas pinigais mokėjusiai įstaigai.

1.

Šiame skirsnyje:

— pretenzija – visos pretenzijos, susijusios su įmokomis arba
sumokėtomis ar suteiktomis nepriklausančiomis išmokomis,
įskaitant delspinigius, baudas, administracines sankcijas ir vi
sus kitus privalomuosius mokėjimus bei su pretenzija susiju
sias išlaidas, pagal pretenziją pareiškusios valstybės narės
teisės aktus,
— prašančioji šalis – kiekvienos valstybės narės įstaiga, kuri pa
teikia prašymą dėl informacijos, pranešimo ar atgavimo, su
sijusių su pirmiau apibūdinta pretenzija,
— prašomoji šalis – kiekvienos valstybės narės įstaiga, kuriai gali
būti pateiktas prašymas dėl informacijos, pranešimo ar
atgavimo.
2.
Valstybių narių prašymai ir susiję pranešimai paprastai pa
teikiami per paskirtąsias įstaigas.
3.
Praktinių įgyvendinimo priemonių, įskaitant tas, kurios su
sijusios su įgyvendinimo reglamento 4 straipsniu, ir su sumų, dėl
kurių atgavimo gali būti paduotas prašymas, mažiausio dydžio
nustatymu, imasi Administracinė komisija.

L 284/26

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2009 10 30

76 straipsnis

78 straipsnis

Prašymai suteikti informaciją

Prašymas patenkinti pretenziją

1. Prašančiosios šalies prašymu prašomoji šalis suteikia visą in
formaciją, kuri galėtų būti naudinga prašančiajai šaliai jos preten
zijai patenkinti.

1.
Prie prašymo patenkinti pretenziją, kurią prašančioji šalis
pateikia prašomajai šaliai, pridedamas prašančiosios šalies valsty
bėje narėje išduotas oficialus dokumentas dėl pretenzijos paten
kinimo užtikrinimo arba šio dokumento patvirtinta kopija ir
atitinkamais atvejais pretenzijai patenkinti reikalingų kitų doku
mentų originalai arba patvirtintos kopijos.

Norėdama gauti šią informaciją, prašomoji šalis pasinaudoja įga
liojimais, numatytais įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taiko
muose panašioms pretenzijoms, pareikštoms jos pačios valstybėje
narėje, patenkinti.
Prašyme suteikti informaciją nurodoma atitinkamo juridi
2.
nio ar fizinio asmens, apie kurį prašoma suteikti informaciją, var
das ir pavardė arba pavadinimas, naujausias žinomas adresas ir
visa kita su jo tapatybe susijusi informacija bei pretenzijos, dėl ku
rios pateiktas prašymas, pobūdis ir suma.
3.
a)

b)

2. Prašančioji šalis gali pateikti prašymą patenkinti pretenziją
tik tais atvejais, jei:
a)

pretenzija ir (arba) dokumentas dėl pretenzijos patenkinimo
užtikrinimo nėra užginčijami jos pačios valstybėje narėje, iš
skyrus tuos atvejus, kai taikoma įgyvendinimo reglamento
81 straipsnio 2 dalies antra pastraipa;

b)

ji savo pačios valstybėje narėje taikė atitinkamas pretenzijų
tenkinimo procedūras, nustatytas remiantis 1 dalyje nurody
tu dokumentu, ir dėl taikomų priemonių bus sumokėta ne
visa pretenzijos suma;

c)

pagal jos taikomus teisės aktus ieškinio senaties terminas dar
nėra pasibaigęs.

Prašomoji šalis neprivalo suteikti informacijos:
kurios ji negalėtų gauti, kad būtų patenkintos jos pačios vals
tybėje narėje pareikštos panašios pretenzijos;
kuri atskleistų komercines, gamybines arba profesines pas
laptis; arba

3.

Prašyme patenkinti pretenziją nurodoma:

a)

atitinkamo juridinio ar fizinio asmens ir (arba) jo turtą val
dančios trečiosios šalies vardas ir pavardė arba pavadinimas,
adresas ir visa kita su tapatybe susijusi informacija;

4. Prašomoji šalis informuoja prašančiąją šalį apie prašymo su
teikti informaciją atmetimo priežastis.

b)

prašančiosios šalies pavadinimas, adresas ir visa kita su jos ta
patybe susijusi informacija;

77 straipsnis

c)

dokumentas dėl pretenzijos patenkinimo užtikrinimo, išduo
tas prašančiosios šalies valstybėje narėje;

d)

pretenzijos pobūdis ir suma, įskaitant pagrindinę sumą, dels
pinigius, baudas, administracines sankcijas ir visus kitus pri
valomuosius mokėjimus bei patirtinas išlaidas, nurodytas
prašančiosios ir prašomosios šalių valstybių narių valiutomis;

e)

data, kada prašančioji šalis ir (arba) prašomoji šalis praneša
adresatui apie dokumentą;

f)

data, nuo kurios, ir laikotarpis, per kurį pagal prašančiosios
šalies valstybėje narėje galiojančius įstatymus galima pradėti
pretenzijos patenkinimą;

g)

visa kita naudinga informacija.

c)

kurios atskleidimas galėtų kelti pavojų valstybės narės saugu
mui arba prieštarautų jos viešajai tvarkai.

Pranešimas
1.
Prašančiosios šalies prašymu prašomoji šalis, laikydamasi
jos pačios valstybėje narėje galiojančių teisės aktų dėl pranešimo
apie panašius dokumentus ar sprendimus, praneša adresatui apie
visus dokumentus ir sprendimus, įskaitant teisminio pobūdžio
dokumentus ir sprendimus, priimtus prašančiosios šalies valsty
bėje narėje bei susijusius su pretenzija ir (arba) jos patenkinimu.
2.
Prašyme pateikti pranešimą nurodomas atitinkamo adresa
to vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir visa kita su jo ta
patybe susijusi informacija, kurią prašančioji šalis paprastai gali
gauti apie atitinkamą adresatą, dokumento ar sprendimo, apie
kurį turi būti pranešta, pobūdis bei dalykas, ir prireikus skolinin
ko vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir kita su jo tapa
tybe susijusi informacija bei pretenzija, su kuria dokumentas ar
sprendimas yra susijęs, bei visa kita naudinga informacija.
3.
Prašomoji šalis nedelsdama informuoja prašančiąją šalį apie
veiksmus, kurių ji ėmėsi jos prašymui pateikti pranešimą paten
kinti, ir visų pirma nurodo datą, kada dokumentas arba sprendi
mas buvo išsiųstas adresatui.

4. Be to, prašyme patenkinti pretenziją prašančioji šalis patvir
tina, kad yra įvykdytos 2 dalyje nustatytos sąlygos.
5.
Prašančioji šalis nedelsiant perduoda prašomajai šaliai bet
kurią susijusią informaciją apie klausimą, dėl kurio buvo pateik
tas prašymas patenkinti pretenziją.
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79 straipsnis
Dokumentas dėl pretenzijos patenkinimo užtikrinimo
1.
Pagal pagrindinio reglamento 84 straipsnio 2 dalį doku
mentas dėl pretenzijos patenkinimo užtikrinimo pripažįstamas
tiesiogiai ir automatiškai laikomas dokumentu dėl prašomosios
šalies valstybės narės pretenzijos patenkinimo užtikrinimo.
2.
Nepaisant 1 dalies, atitinkamais atvejais pagal prašomosios
šalies valstybėje narėje galiojančias nuostatas dokumentas dėl pre
tenzijos patenkinimo užtikrinimo gali būti priimtas ar pripažin
tas kaip dokumentas, kuriuo leidžiama patenkinti pretenziją tos
valstybės narės teritorijoje, arba papildytas arba pakeistas tokiu
dokumentu.
Išskyrus tuos atvejus, kai taikoma šios dalies trečia pastraipa, vals
tybės narės per tris mėnesius nuo prašymo patenkinti pretenziją
gavimo dienos stengiasi priimti, pripažinti, papildyti arba pakeis
ti minėtą dokumentą. Valstybės narės negali atsisakyti atlikti šiuos
veiksmus, jeigu dokumentas dėl pretenzijos patenkinimo užtikri
nimo yra tinkamai parengtas. Prašomoji šalis informuoja prašan
čiąją šalį apie priežastis, dėl kurių nesilaikoma trijų mėnesių
termino.
Jei dėl kurio nors iš šių veiksmų kiltų ginčas dėl pretenzijos ir (ar
ba) prašančiosios šalies išduoto dokumento dėl pretenzijos paten
kinimo užtikrinimo, taikomas įgyvendinimo reglamento
81 straipsnis.
80 straipsnis
Susitarimai dėl mokėjimo ir terminai
1. Pretenzijos patenkinamos prašomosios šalies valstybės na
rės valiuta. Visą pretenzijos sumą, kurią atgauna prašomoji šalis,
ji perveda prašančiajai šaliai.
2. Jei tai leidžiama pagal prašomosios šalies valstybėje narėje
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, prašomoji šalis, pasi
konsultavusi su prašančiąja šalimi, gali duoti skolininkui laiko
skolai grąžinti arba leisti grąžinti skolą dalimis. Be to, prašomoji
šalis perveda prašančiajai šaliai visus delspinigius, gautus už skir
tą papildomą laiką.
Nuo tos dienos, kai dokumentas dėl pretenzijos patenkinimo už
tikrinimo tiesiogiai pripažįstamas pagal įgyvendinimo reglamen
to 79 straipsnio 1 dalį, arba priimamas, pripažįstamas,
papildomas arba pakeičiamas pagal įgyvendinimo reglamento
79 straipsnio 2 dalį, pagal prašomosios šalies valstybėje narėje ga
liojančius įstatymus ir kitus teisės aktus už pavėluotą mokėjimą
imami delspinigiai, kurie taip pat pervedami prašančiajai šaliai.
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2.
Kai prašomoji šalis iš prašančiosios šalies arba iš suintere
suotosios šalies gauna 1 dalyje nurodytą pranešimą ar informaci
ją, ji sustabdo pretenzijos patenkinimo procedūrą, kol bus
priimtas atitinkamos institucijos sprendimas dėl šio klausimo, iš
skyrus atvejus, kai prašančioji šalis, remdamasi šios dalies antra
pastraipa, paprašo to nedaryti. Jei prašomoji šalis mano, kad tai
būtina, nepažeisdama įgyvendinimo reglamento 84 straipsnio, ji
gali imtis atsargumo priemonių, garantuojančių pretenzijos pa
tenkinimą, jei tokios priemonės yra leistinos panašioms pretenzi
joms patenkinti pagal jos pačios valstybės narės galiojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus.
Nepaisant pirmos pastraipos, prašančioji šalis, laikydamasi jos pa
čios valstybėje narėje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, gali
prašyti, kad prašomoji šalis patenkintų užginčytą pretenziją, jei tai
leidžiama pagal prašomosios šalies valstybėje narėje galiojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus. Jei ginčas išsprendžiamas skolinin
ko naudai, prašančioji šalis privalo kompensuoti visas pagal pra
šomosios šalies valstybėje narėje galiojančius teisės aktus atgautas
sumas ir sumokėti visas mokėtinas kompensacijas.
3. Jeigu užginčijamos vykdomosios priemonės, kurių buvo im
tasi prašomosios šalies valstybėje narėje, ieškinys pateikiamas šios
šalies valstybės narės atitinkamai institucijai pagal šioje valstybėje
narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
4.
Jeigu atitinkama institucija, kuriai pagal 1 dalį pateikiamas
ieškinys, yra teismas arba administracinis teismas, šio teismo
sprendimas, tiek, kiek jis palankus prašančiajai šaliai, ir tiek, kiek
juo leidžiama patenkinti pretenziją prašančiosios šalies valstybėje
narėje, laikomas „dokumentu dėl pretenzijos patenkinimo užtik
rinimo“, kaip apibrėžta įgyvendinimo reglamento 78 ir 79 straips
niuose, ir remiantis tuo sprendimu pretenzija yra patenkinama.

82 straipsnis
Paramai taikomi apribojimai
1.

Prašomoji šalis neprivalo:

a)

suteikti paramą, numatytą įgyvendinimo reglamento
78–81 straipsniuose, jeigu dėl skolininko padėties pretenzi
jos patenkinimas galėtų sukelti didelių ekonominių arba so
cialinių sunkumų prašomosios šalies valstybėje narėje, jei
tokios priemonės yra leistinos panašioms pretenzijoms šalies
viduje patenkinti pagal prašomosios šalies valstybėje narėje
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

b)

suteikti paramą, numatytą įgyvendinimo reglamento
76–81 straipsniuose, jeigu pirminis prašymas, pateiktas pa
gal įgyvendinimo reglamento 76–78 straipsnius, yra susijęs
su senesnėmis nei penkerių metų pretenzijomis, skaičiuojant
nuo dokumento dėl pretenzijos patenkinimo užtikrinimo pa
teikimo pagal prašančiosios šalies valstybėje narėje prašymo
pateikimo dieną galiojusius įstatymus bei kitus teisės aktus
momento. Tačiau tais atvejais, kai pretenzija arba dokumen
tas yra užginčijami, šio termino pradžia laikomas tas momen
tas, kai prašančiosios šalies valstybė narė nustato, kad
pretenzija arba vykdomasis raštas dėl pretenzijos patenkini
mo nebegali būti užginčyti.

81 straipsnis
Ginčas ar dokumento dėl pretenzijos patenkinimo
užtikrinimo užginčijimas ir ginčas dėl vykdomųjų
priemonių
1.
Jeigu vykstant pretenzijos patenkinimo procedūrai suinte
resuotoji šalis užginčija pretenziją ir (arba) prašančiosios šalies
valstybėje narėje išduotą dokumentą dėl pretenzijos patenkinimo
užtikrinimo, ši suinteresuotoji šalis pateikia ieškinį prašančiosios
šalies valstybės narės atitinkamoms institucijoms pagal toje vals
tybėje narėje galiojančius įstatymus. Prašančioji šalis apie šį ieški
nį nedelsdama praneša prašomajai šaliai. Suinteresuotoji šalis taip
pat gali apie ieškinį informuoti prašomąją šalį.
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85 straipsnis

2. Prašomoji šalis informuoja prašančiąją šalį apie prašymo su
teikti paramą atmetimo priežastis.

Pretenzijų tenkinimo išlaidos
1. Prašomoji šalis pagal prašomosios šalies valstybės narės įs
tatymus ir kitus teisės aktus, taikomus panašioms pretenzijoms,
pareikalauja, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo apmokėtų
visas su pretenzijos patenkinimu susijusias išlaidas, kurių ji turė
jo, o gautas lėšas pasilieka.

83 straipsnis
Ieškinio senaties terminai
1.
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Klausimus dėl ieškinio senaties terminų reglamentuoja:

a)

prašančiosios šalies valstybėje narėje galiojantys įstatymai
tiek, kiek jie yra susiję su pretenzija ir (arba) dokumentu dėl
pretenzijos patenkinimo užtikrinimo; ir

b)

prašomosios šalies valstybėje narėje galiojantys įstatymai tiek,
kiek jie yra susiję su vykdomosiomis priemonėmis prašomo
joje valstybėje narėje.

Ieškinio senaties terminai pagal prašomosios šalies valstybėje na
rėje galiojančius įstatymus pradedami skaičiuoti nuo tiesioginio
pripažinimo dienos arba nuo priėmimo, pripažinimo, papildymo
ar pakeitimo pagal įgyvendinimo reglamento 79 straipsnį dienos.
2.
Jeigu veiksmai, kurių imasi prašomoji šalis, vykdydama pra
šymą suteikti paramą pretenzijoms patenkinti, būtų atlikti prašan
čiosios šalies ir jeigu pagal prašančiosios šalies valstybėje narėje
galiojančius įstatymus dėl tokių veiksmų būtų sustabdytas arba
nutrauktas ieškinio senaties terminas, laikoma, kad šie veiksmai
tiek, kiek jie susiję su tokiomis pasekmėmis, buvo atlikti pastaro
joje valstybėje.

84 straipsnis
Atsargumo priemonės
Prašančiosios šalies pagrįstu prašymu prašomoji šalis imasi atsar
gumo priemonių pretenzijos patenkinimui užtikrinti tiek, kiek tai
leidžiama pagal prašomosios šalies valstybėje narėje galiojančius
įstatymus ir kitus teisės aktus.
Įgyvendinant pirmą pastraipą, įgyvendinimo reglamento 78, 79,
81 ir 82 straipsnių nuostatos ir juose nustatytos procedūros tai
komi mutatis mutandis.

2. Pagal šį skirsnį teikiama savitarpio parama paprastai yra ne
mokama. Jei dėl pretenzijos patenkinimo kyla tam tikrų proble
mų arba susidaro ypač daug išlaidų, prašančioji ir prašomoji šalys
gali susitarti dėl tokiais atvejais taikomos konkrečios kompensa
vimo tvarkos.
3. Prašančiosios šalies valstybė narė privalo atlyginti visas pra
šomosios šalies valstybės narės išlaidas ar nuostolius, kurių ji tu
rėjo dėl ieškinių, kurie buvo pripažinti nepagrįstais dėl pretenzijos
turinio arba atitinkamos prašančiosios šalies išduoto dokumento
galiojimo.
86 straipsnis
Nuostata dėl peržiūros
Ne vėliau kaip ketvirtaisiais pilnais kalendoriniais metais
1.
nuo įgyvendinimo reglamento taikymo dienos Administracinė
komisija pateikia lyginamąją ataskaitą apie įgyvendinimo regla
mento 67 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyje nustatytus laikotarpius.
Remdamasi ta ataskaita Europos Komisija reikiamais atvejais gali
pateikti pasiūlymus peržiūrėti tuos laikotarpius, siekdama juos iš
esmės sumažinti.
2. Ne vėliau kaip iki 1 dalyje nurodytos datos Administracinė
komisija taip pat įvertina 13 straipsnyje nustatytas laikotarpių
perskaičiavimo taisykles siekiant, jei įmanoma, tas taisykles
supaprastinti.
3. Ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 1 d. Administracinė komi
sija pateikia specialią ataskaitą dėl įgyvendinimo reglamento
IV antraštinės dalies I ir III skyrių taikymo, visų pirma dėl įgyven
dinimo reglamento 67 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse nurodytų
procedūrų ir terminų bei dėl įgyvendinimo reglamento
75–85 straipsniuose nurodytų pretenzijų patenkinimo procedū
rų taikymo.
Atsižvelgdama į šią ataskaitą Europos Komisija prireikus gali pa
teikti reikiamus pasiūlymus dėl šių procedūrų tobulinimo siekiant
padaryti jas veiksmingesnes ir geriau suderintas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS
ĮVAIRIOS NUOSTATOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

87 straipsnis
Sveikatos patikrinimas ir administraciniai patikrinimai
1. Nepažeidžiant kitų nuostatų, jei išmokų gavėjas ar pareiškė
jas, norintis jas gauti, arba jo šeimos narys būna arba gyvena vals
tybės narės, kuri nėra už skolos sumokėjimą atsakingos įstaigos
valstybė narė, teritorijoje, šios įstaigos prašymu sveikatos patikri
nimą atlieka gavėjo buvimo vietos ar gyvenamosios vietos įstaiga
pagal tos įstaigos taikomuose teisės aktuose nustatytą tvarką.

Už skolos sumokėjimą atsakinga įstaiga praneša buvimo vietos ar
gyvenamosios vietos įstaigai apie tai, kokių specialių reikalavimų
prireikus turi būti laikomasi, ir apie tai, kokie punktai turi būti
įtraukti į sveikatos patikrinimą.
2. Buvimo vietos arba gyvenamosios vietos valstybės narės įs
taiga pateikia ataskaitą sveikatos patikrinimo paprašiusiai už sko
los sumokėjimą atsakingai įstaigai. Šiai įstaigai buvimo vietos arba
gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigos atlikto patikrinimo
rezultatai yra privalomi.
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Už skolos sumokėjimą atsakinga įstaiga pasilieka teisę pasirinkti
gydytoją, kuris patikrintų išmokų gavėjo sveikatą. Tačiau išmokų
gavėjo gali būti paprašyta sugrįžti į už skolos sumokėjimą atsa
kingos įstaigos valstybę narę tik su sąlyga, kad jis gali vykti nepa
kenkdamas savo sveikatai, o už skolos sumokėjimą atsakinga
įstaiga apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

3.
Jei išmokų gavėjas ar pareiškėjas, norintis jas gauti, arba jo
šeimos narys būna arba gyvena valstybės narės, kuri nėra už sko
los sumokėjimą atsakingos įstaigos valstybė narė, teritorijoje, už
skolos sumokėjimą atsakingos įstaigos prašymu administracinius
patikrinimus atlieka išmokų gavėjo buvimo vietos ar gyvenamo
sios vietos įstaiga.

Šiuo atveju taip pat taikomas 2 dalis.

4.
2 ir 3 dalys taip pat taikomos siekiant nustatyti ar patikrinti
ilgalaikės priežiūros išmokų, nurodytų pagrindinio reglamento
34 straipsnyje, gavėjo ar pareiškėjo jas gauti priklausomybės
būklę.

Dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos val
5.
džios institucijos arba kompetentingos įstaigos gali susitarti dėl
konkrečių nuostatų ir tvarkos, skirtų visapusiškai ar iš dalies pa
gerinti išmokų gavėjų ar pareiškėjų, norinčių jas gauti, pasirengi
mą darbo rinkai ir jų dalyvavimą visose sistemose ar programose,
kurias tam tikslui yra įdiegusi buvimo vietos ar gyvenamosios vie
tos valstybė narė.

6. Išimties tvarka netaikant pagrindinio reglamento 76 straips
nio 2 dalyje nustatyto nemokamo abipusio administracinio bend
radarbiavimo principo, faktines išlaidas, susijusias su 1–5 dalyse
nurodytais patikrinimais, įstaigai, kurios buvo paprašyta juos at
likti, apmoka už skolos sumokėjimą atsakinga įstaiga, paprašiusi
juos atlikti.
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4.
Įgyvendinimo reglamento 4 priede nurodoma visuomenei
prieinama duomenų bazė, kurioje kaupiama 1 dalyje nurodyta in
formacija. Duomenų bazę sukuria ir tvarko Europos Komisija. Ta
čiau valstybės narės atsako už jų nacionalinės kontaktinės
informacijos įvedimą į šią duomenų bazę. Be to, valstybės narės
užtikrina, kad pagal 1 dalį reikalaujama nacionalinė kontaktinė in
formacija būtų tiksliai įvedama.

5. Valstybės narės atsako už 1 dalyje nurodytos informacijos
atnaujinimą.

89 straipsnis
Informacija

1. Administracinė komisija parengia informaciją, būtiną užtik
rinti, kad suinteresuotosios šalys susipažintų su savo teisėmis ir
administraciniais formalumais, būtinais norint įtvirtinti šias tei
ses. Kai įmanoma, ši informacija platinama elektroninėmis prie
monėmis, ją pateikiant visuomenei prieinamose interneto
svetainėse. Administracinė komisija užtikrina, kad informacija
būtų nuolat atnaujinama, ir stebi paslaugų, teikiamų klientams,
kokybę.

2. Pagrindinio reglamento 75 straipsnyje nurodytas Patariama
sis komitetas gali teikti nuomones ir rekomendacijas dėl informa
cijos ir jos skleidimo tobulinimo.

3. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad jų įstaigos būtų
informuotos ir taikytų visas Bendrijos teisines ir kitas nuostatas,
įskaitant Administracinės komisijos sprendimus, tose srityse, ku
rioms taikomas pagrindinis reglamentas ir įgyvendinimo regla
mentas, laikantis šiuose reglamentuose nustatytų sąlygų.

90 straipsnis
Valiutos konvertavimas
88 straipsnis
Pranešimai

1. Valstybės narės praneša Europos Komisijai pagrindinio re
glamento 1 straipsnio m, q ir r punktuose ir įgyvendinimo regla
mento 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose apibrėžtų ir pagal
įgyvendinimo reglamentą paskirtų įstaigų duomenis.

Taikant pagrindinį reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą, dvie
jų valiutų keitimo kursu laikomas Europos centrinio banko pa
skelbtas valiutų perskaičiavimo kursas. Administracinė komisija
nustato datą, į kurią atsižvelgiant nustatomas keitimo kursas.

91 straipsnis
2. 1 dalyje nurodytoms įstaigoms suteikiama elektroninė tapa
tybė – joms suteikiamas identifikacijos kodas ir elektroninis
adresas.

3.
Administracinė komisija nustato 1 dalyje nurodytų duome
nų struktūrą, turinį ir jiems taikomą išsamią tvarką, įskaitant
bendrą formą ir modelį.

Statistiniai duomenys

Kompetentingos institucijos renka statistinius duomenis apie pa
grindinio reglamento ir įgyvendinimo reglamento taikymą bei
juos perduoda Administracinės komisijos sekretoriatui. Šie duo
menys renkami ir tvarkomi pagal Administracinės komisijos pa
rengtą planą ir jos nustatytu būdu. Europos Komisija atsako už
šios informacija skleidimą.

L 284/30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

92 straipsnis
Priedų keitimas
Administracinės komisijos prašymu, Komisijos reglamentu gali
būti iš dalies pakeisti įgyvendinimo reglamento 1, 2, 3, 4 ir 5 prie
dai bei pagrindinio reglamento VI, VII, VIII ir IX priedai.

2009 10 30

Šie pereinamieji laikotarpiai negali būti ilgesni kaip 24 mėnesiai
nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo datos.

Tačiau, jeigu reikiama Bendrijos infrastruktūra (Elektroniniai so
cialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)) parengiama daug
vėliau, nei įsigalioja įgyvendinimo reglamentas, Administracinė
komisija gali susitarti dėl atitinkamo šių laikotarpių pratęsimo.

93 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Pagrindinio reglamento 87 straipsnis taikomas atvejams, kuriems
taikomas įgyvendinimo reglamentas.

2.
Kiekvieno reikalingo pereinamojo laikotarpio, kaip nuro
dyta 1 dalyje, praktines sąlygas nustato Administracinė komisija
siekdama užtikrinti apsikeitimą duomenimis, būtiną taikant pa
grindinį reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą.

94 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su
pensijomis
Jeigu draudiminis įvykis įvyksta prieš įgyvendinimo regla
1.
mento įsigaliojimą atitinkamos valstybės narės teritorijoje, o pra
šymas skirti pensiją nebuvo patenkintas iki tos datos, išmoka, kuri
turi būti skiriama dėl to draudiminio įvykio, skiriama dviem
būdais:
a)

už laikotarpį iki įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo atitin
kamos valstybės narės teritorijoje pagal Reglamentą (EEB)
Nr. 1408/71 arba pagal galiojančius atitinkamų valstybių na
rių susitarimus;

b)

už laikotarpį nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo ati
tinkamos valstybės narės teritorijoje pagal pagrindinį
reglamentą.

96 straipsnis
Panaikinimas

1. Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 panaikinamas nuo 2010 m.
gegužės 1 d..

Tačiau Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 lieka galioti ir turi teisinę
galią taikant:

a)

2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 859/2003, išplečiantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų ša
lių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų piliety
bės (1), tol, kol tas reglamentas nebus panaikintas arba iš
dalies pakeistas;

b)

1985 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 1661/85, nustatantį Bendrijos taisyklių dėl darbuotojų
migrantų socialinės apsaugos technines adaptacijas Grenlan
dijai (2), kol tas reglamentas bus panaikintas arba iš dalies
pakeistas;

c)

Europos ekonominės erdvės susitarimą (3) ir Europos bend
rijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos su
sitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo (4) bei kitus susitarimus,
kuriuose yra nuoroda į Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, tol, kol
tie susitarimai nebus iš dalies pakeisti atsižvelgiant į įgyven
dinimo reglamentą.

Tačiau jeigu išmokos dydis, apskaičiuotas pagal a punkte nurody
tas nuostatas, yra didesnis nei apskaičiuotasis pagal b punkte nu
rodytas nuostatas, atitinkamas asmuo tebeturi teisę gauti pagal a
punkte nurodytas nuostatas apskaičiuotą išmoką.
Pateikus prašymą valstybės narės įstaigai skirti neįgalumo,
2.
senatvės išmokas ar išmokas asmenims, netekusiems maitintojo,
nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo atitinkamoje valstybė
je narėje automatiškai pagal pagrindinį reglamentą perskaičiuoja
mos tos išmokos, kurios iki tos dienos jau buvo paskirtos vienos
ar kelių kitų valstybių narių įstaigų ar įstaigos už tą patį draudi
minį įvykį; dėl tokio perskaičiavimo negali būti sumažintas pa
skirtos išmokos dydis.

95 straipsnis
Pereinamasis laikotarpis, skirtas pasikeisti elektroniniais
duomenimis
1.
Visos valstybės narės gali pasinaudoti pereinamuoju laiko
tarpiu dėl informacijos pasikeitimo elektroninėmis priemonėmis,
kaip numatyta įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

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

OL L 124, 2003 5 20, p. 1.
OL L 160, 1985 6 20, p. 7.
OL L 1, 1994 1 3, p. 1.
OL L 114, 2002 4 30, p. 6.
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2.
1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 98/49/EB dėl
pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių
asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugo
jimo (1) ir apskritai visuose kituose Bendrijos teisės aktuose pa
teiktos nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 574/72 laikomos
nuorodomis į įgyvendinimo reglamentą.

L 284/31

97 straipsnis
Paskelbimas ir įsigaliojimas
Šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame lei
dinyje. Jis įsigalioja 2010 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre 2009 m. rugsėjo 16 d.

(1) OL L 209, 1998 7 25, p. 46.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkė

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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1 PRIEDAS
Tebegaliojančios dvišalių susitarimų įgyvendinimo nuostatos ir nauji dvišaliai įgyvendinimo susitarimai
(nurodyti įgyvendinimo reglamento 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje)
BELGIJA–DANIJA
2006 m. gegužės 8 d. ir birželio 21 d. Pasikeitimas laiškais dėl Susitarimo dėl išmokų, mokamų Belgijoje apdrausto pagal
darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens šeimos nariams, jei šeimos nariai gyvena Danijoje, bei Belgijoje apdraus
tiems pensininkams ir (arba) jų šeimos nariams, kurie gyvena Danijoje, faktinės sumos kompensavimo
BELGIJA–VOKIETIJA
1969 m. sausio 29 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų surinkimo ir išieškojimo
BELGIJA–AIRIJA
1981 m. gegužės 19 d. ir liepos 28 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies ir
70 straipsnio 3 dalies (abipusis atsisakymas reikalauti kompensuoti išmokų natūra ir bedarbio išmokų išlaidas remiantis Re
glamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės dalimi 1 ir 6 skyriais) ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies
(abipusis atsisakymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
BELGIJA–ISPANIJA
1999 m. gegužės 25 d. Susitarimas dėl išmokų natūra kompensavimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Re
glamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatomis
BELGIJA–PRANCŪZIJA
a)

1984 m. liepos 4 d. Susitarimas dėl pasienio darbuotojų, gyvenančių vienoje šalyje, o dirbančių – kitoje, sveikatos
patikrinimų

b)

1976 m. gegužės 14 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos pa
tikrinimų išlaidas, priimtas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalimi

c)

1977 m. spalio 3 d. Susitarimas, įgyvendinantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 92 straipsnį (socialinio draudimo įmo
kų išieškojimas)

d)

1979 m. birželio 29 d. Susitarimas dėl abipusio atsisakymo reikalauti kompensavimo, numatyto Reglamento (EEB)
Nr. 1408/71 70 straipsnio 3 dalyje (bedarbio išmokos išlaidos)

e)

1979 m. kovo 6 d. Administracinis susitarimas dėl 1978 m. spalio 12 d. Belgijos ir Prancūzijos papildomos konven
cijos dėl socialinės apsaugos nuostatų, susijusių su savarankiškai dirbančiais asmenimis, įgyvendinimo tvarkos

f)

1994 m. lapkričio 21 d. ir 1995 m. vasario 8 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikala
vimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 94, 95 ir 96 straipsnius, tvarkos

BELGIJA–ITALIJA
a)

1974 m. sausio 12 d. Susitarimas, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalis

b)

1979 m. spalio 31 d. Susitarimas, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EEB) Nr. 574/72 18 straipsnio 9 dalis

c)

1991 m. gruodžio 10 d. ir 1992 m. vasario 10 d. Pasikeitimas laiškais dėl abipusių reikalavimų pagal Reglamento
(EEB) Nr. 574/72 93 straipsnį kompensavimo

d)

2003 m. lapkričio 21 d. Susitarimas dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 574/72 94 ir 95 straipsnius, sąlygų
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BELGIJA–LIUKSEMBURGAS
a)

1961 m. sausio 28 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų išieškojimo

b)

1976 m. balandžio 16 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos
patikrinimų išlaidas, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalyje

BELGIJA–NYDERLANDAI
a)

1968 m. kovo 21 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų surinkimo ir išieškojimo ir 1970 m. lapkričio 25 d.
Administracinis susitarimas dėl to Susitarimo įgyvendinimo

b)

2006 m. kovo 13 d. Susitarimas dėl sveikatos priežiūros draudimo

c)

1982 m. rugpjūčio 12 d. Susitarimas dėl ligos, motinystės ir neįgalumo draudimo

BELGIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
a)

1976 m. gegužės 4 d. ir birželio 14 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies
(atsisakymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)

b)

1977 m. sausio 18 d. ir kovo 14 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies (kom
pensavimo arba atsisakymo reikalauti kompensuoti išmokų natūra, suteiktų laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71
II antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatų, išlaidas tvarka), su pakeitimais, padarytais 1982 m. gegužės 4 d. ir liepos 23 d.
Pasikeitimu laiškais (susitarimas dėl išlaidų, patirtų pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punk
tą, kompensavimo)

BULGARIJA–ČEKIJOS RESPUBLIKA
1998 m. lapkričio 25 d. Susitarimo 29 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 1999 m. lapkričio 30 d. Administracinio susitarimo dėl at
sisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas 5 straipsnio 4 dalis
BULGARIJA–VOKIETIJA
Administracinio susitarimo dėl 1997 m. gruodžio 17 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo pensijų srityje
8–9 straipsniai
ČEKIJOS RESPUBLIKA–SLOVAKIJA
1993 m. sausio 8 d. Administracinio susitarimo dėl darbdavio buveinės ir nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo
1992 m. spalio 29 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 20 straipsnio taikymo tikslais 15 ir 16 straipsniai
DANIJA–AIRIJA
1980 m. gruodžio 22 d. ir 1981 m. vasario 11 d. Pasikeitimas laiškais dėl abipusio atsisakymo reikalauti kompensuoti drau
dimo išmokų natūra, kurios mokamos ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais, išlaidas ir
bedarbio išmokų išlaidas bei administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas (Reglamento (EEB)
Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalis, 63 straipsnio 3 dalis ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalis)
DANIJA–GRAIKIJA
1986 m. gegužės 8 d. Susitarimas dėl dalinio abipusio atsisakymo reikalauti kompensuoti išmokų natūra dėl ligos, moti
nystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidas ir atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikri
nimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas
DANIJA–ISPANIJA
2006 m. gruodžio 11 d. Susitarimas dėl išmokų, mokamų Ispanijoje apdrausto pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirban
čio asmens šeimos nariams, jei šeimos narys gyvena Danijoje, bei Ispanijoje apdraustiems pensininkams ir (arba) jų šeimos
nariams, kurie gyvena Danijoje, išankstinio mokėjimo, terminų ir faktinės sumos kompensavimo
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DANIJA–PRANCŪZIJA
1979 m. birželio 29 d. Susitarimas ir papildomas 1993 m. birželio 2 d. Susitarimas dėl dalinio abipusio atsisakymo reika
lauti kompensacijų pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalį ir 63 straipsnio 3 dalį ir abipusio atsisakymo
reikalauti kompensacijų, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalyje (dalinis atsisakymas reikalauti
kompensuoti išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidas ir atsisakymas rei
kalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
DANIJA–ITALIJA
1998 m. lapkričio 18 d. Susitarimas dėl draudimo išmokų natūra, kurios mokamos ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų atvejais, išlaidų bei administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidų kompensavimo
DANIJA–LIUKSEMBURGAS
1978 m. birželio 19 d. Susitarimas dėl abipusio atsisakymo reikalauti kompensacijų, kaip numatyta Reglamento (EEB)
Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalyje, 63 straipsnio 3 dalyje ir 70 straipsnio 3 dalyje bei Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnio 2 dalyje (išmokų natūra, mokamų ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais,
išlaidos bei administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidos)
DANIJA–NYDERLANDAI
1979 m. kovo 30 d. ir balandžio 25 d. Pasikeitimas laiškais su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 12 d. Susitarimu
dėl išmokų natūra ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais išlaidų kompensavimo
DANIJA–PORTUGALIJA
1998 m. balandžio 17 d. Susitarimas dėl dalinio atsisakymo reikalauti kompensuoti draudimo išmokų natūra, kurios mo
kamos ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejais, išlaidas bei administracinių patikrinimų ir
sveikatos patikrinimų išlaidas
DANIJA–SUOMIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 15 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio atsisaky
mo reikalauti kompensuoti išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36, 63 ir 70 straipsnius (išmokų natūra dėl ligos ir
motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidos, taip pat bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal Reglamento
(EEB) Nr. 574/72 105 straipsnį (administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidos)
DANIJA–ŠVEDIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 15 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio atsisaky
mo reikalauti kompensuoti išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36, 63 ir 70 straipsnius (išmokų natūra dėl ligos ir
motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidos, taip pat bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal Reglamento
(EEB) Nr. 574/72 105 straipsnį (administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidos)
DANIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1977 m. kovo 30 d. ir balandžio 19 d. Pasikeitimas laiškais, su pakeitimais, padarytais 1989 m. lapkričio 8 d. ir 1990 m.
sausio 10 d. Pasikeitimu laiškais dėl susitarimo dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti išmokų natūra bei administracinių
patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas
VOKIETIJA–PRANCŪZIJA
1981 m. gegužės 26 d. Susitarimas, įgyvendinantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 92 straipsnį (socialinio draudimo įmokų
surinkimas ir išieškojimas)
VOKIETIJA–ITALIJA
2000 m. balandžio 3 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų surinkimo ir išieškojimo
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VOKIETIJA–LIUKSEMBURGAS
a)

1975 m. spalio 14 d. Susitarimai dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos pa
tikrinimų išlaidas, priimti vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalimi

b)

1975 m. spalio 14 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų surinkimo ir išieškojimo

c)

1990 m. sausio 25 d. Susitarimas dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 20 straipsnio, 22 straipsnio 1 dalies b ir c punktų
taikymo

VOKIETIJA–NYDERLANDAI
a)

2001 m. balandžio 18 d. Administracinio susitarimo dėl 2001 m. balandžio 18 d. Konvencijos (pensijų mokėjimas)
9 straipsnis

b)

1969 m. sausio 21 d. Susitarimas dėl socialinio draudimo įmokų išieškojimo

VOKIETIJA–AUSTRIJA
1979 m. rugpjūčio 2 d. Susitarimo dėl 1978 m. liepos 19 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo įgyvendinimo II skirs
nio 1 dalis ir III skirsnis toliau taikomi asmenims, kurie dirbo kaip pasienio darbuotojai iki 2005 m. sausio 1 d. imtinai, ku
rie netenka darbo iki 2011 m. sausio 1 d.
VOKIETIJA–LENKIJA
1977 m. sausio 11 d. Susitarimas dėl 1975 m. spalio 9 d. Konvencijos dėl senatvės pensijų ir išmokų dėl nelaimingų atsi
tikimų darbe įgyvendinimo.
ESTIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2006 m. kovo 29 d. baigtas sudaryti Estijos Respublikos ir Jungtinės Karalystės Kompetentingų institucijų susitarimas pagal
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalį ir 63 straipsnio 3 dalį, kuriuo nustatomi kitokie pagal šį reglamentą abie
jų valstybių mokamų išmokų natūra išlaidų kompensavimo būdai, taikomi nuo 2004 m. gegužės 1 d.
AIRIJA–PRANCŪZIJA
1980 m. liepos 30 d. ir 1980 m. rugsėjo 26 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies
ir 63 straipsnio 3 dalies (abipusis išmokų natūra išlaidų kompensavimo atsisakymas) ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnio 2 dalies (abipusis administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidos kompensavimo atsisakymas)
AIRIJA–LIUKSEMBURGAS
1975 m. rugsėjo 26 d. ir 1976 m. rugpjūčio 5 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 da
lies ir 63 straipsnio 3 dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies (atsisakymas reikalauti kompensuoti
išmokų natūra, mokamų pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės dalies 1 ar 4 skyrius, išlaidas bei Reglamento
(EEB) Nr. 574/72 105 straipsnyje nurodytų administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
AIRIJA–NYDERLANDAI
1987 m. balandžio 22 d. ir liepos 27 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71.70 straipsnio 3 dalies (at
sisakymas reikalauti kompensuoti išmokų, teikiamų taikant Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 straipsnį, išlaidas) ir Regla
mento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies (atsisakymas reikalauti kompensuoti Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnyje nurodytų administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
AIRIJA–ŠVEDIJA
2000 m. lapkričio 8 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti išmokų natūra dėl ligos, motinystės, nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidas bei administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas
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AIRIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1975 m. liepos 9 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straipsnio 3 dalies
(nuostata dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės dalies 1 ar 4 skyriuose numatytų išmokų natūra išlaidų kom
pensavimo arba atsisakymo reikalauti jas kompensuoti) ir dėl Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies (atsisa
kymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
GRAIKIJA–NYDERLANDAI
1992 m. rugsėjo 8 d. ir 1993 m. birželio 30 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų tarp įstaigų būdų
ISPANIJA–PRANCŪZIJA
2005 m. gegužės 17 d. Susitarimas, kuriuo nustatoma konkreti abipusių reikalavimų dėl sveikatos priežiūros išmokų kom
pensavimo administravimo ir su jais susijusių atsiskaitymų pagal Reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 tvarka
ISPANIJA–ITALIJA
1997 m. lapkričio 21 d. Susitarimas dėl naujos patobulintos ir supaprastintos sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo
pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalį (ligos ir motinystės išmokų natūra kompensavimas) ir Reglamen
to (EEB) Nr. 574/72 93, 94, 95, 100 straipsnius bei 102 straipsnio 5 dalį (ligos ir motinystės išmokų natūra kompensavimas
ir vėlai pareikšti reikalavimai) tvarkos
ISPANIJA–NYDERLANDAI
2000 m. vasario 21 d. Nyderlandų ir Ispanijos susitarimas, sudarantis palankesnes sąlygas atsiskaitymams, susijusiems su
abipusiais reikalavimais dėl ligos ir motinystės draudimo išmokų, įgyvendinant Reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB)
Nr. 574/72 nuostatas
ISPANIJA–PORTUGALIJA
a)

1970 m. gegužės 22 d. Administracinio susitarimo 42, 43 ir 44 straipsniai (bedarbio išmokų eksportas). Šis įrašas ga
lioja dvejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymo pradžios datos

b)

2002 m. spalio 2 d. Susitarimas, kuriuo nustatomos išsamios abipusių reikalavimų dėl sveikatos priežiūros adminis
travimo ir su jais susijusių atsiskaitymų taisyklės siekiant sudaryti palankesnes sąlygas su tokiais reikalavimais susiju
siems atsiskaitymams ir juos pagreitinti

ISPANIJA–ŠVEDIJA
2004 m. gruodžio 1 d. Susitarimas dėl išmokų natūra, mokamų vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamen
to (EEB) Nr. 574/72 nuostatomis, išlaidų kompensavimo
ISPANIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1999 m. birželio 18 d. Susitarimas dėl išmokų natūra, mokamų vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamen
to (EEB) Nr. 574/72 nuostatomis, kompensavimo
PRANCŪZIJA–ITALIJA
a)

1991 m. gegužės 14 d. ir rugpjūčio 2 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pa
gal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93 straipsnį, sąlygų

b)

1994 m. kovo 22 d. ir balandžio 15 d. papildomas Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reika
lavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 94, 95 ir 96 straipsnius, tvarkos

c)

1997 m. balandžio 2 d. ir 1998 m. spalio 20 d. Pasikeitimas laiškais, iš dalies keičiantis a ir b punktuose minėtą Pasi
keitimą laiškais dėl abipusių skolų padengimo pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 94, 95 ir 96 straipsnius

d)

2000 m. birželio 28 d. Susitarimas, kuriuo atsisakoma reikalauti kompensuoti Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas, susijusias su administraciniais patikrinimais ir sveikatos patikrinimais, ku
riuos buvo paprašyta atlikti pagal pirmiau minėto reglamento 51 straipsnį
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PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS
a)

1976 m. liepos 2 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti, kaip numatyta 1971 m. birželio 14 d. Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalyje, draudimo išmokų natūra, mokamų ligos ar motinystės atveju
darbuotojo šeimos nariams, negyvenantiems šalyje, kurioje gyvena darbuotojas, išlaidas

b)

1976 m. liepos 2 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti, kaip numatyta 1971 m. birželio 14 d. Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalyje, draudimo išmokų natūra, mokamų ligos ar motinystės atveju
buvusiems pasienio darbuotojams, jų šeimos nariams ar asmenims, netekusiems maitintojo, išlaidas

c)

1976 m. liepos 2 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patik
rinimų išlaidas, kaip numatyta 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalyje

d)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal
Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų

PRANCŪZIJA–NYDERLANDAI
a)

1997 m. balandžio 28 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos
patikrinimų išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnį

b)

1998 m. rugsėjo 29 d. Susitarimas, kuriuo nustatomos išmokų natūra kompensavimo, atliekamo pagal Reglamentų
(EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 nuostatas, sumos dydžio nustatymo specialios sąlygos

c)

1999 m. vasario 3 d. Susitarimas, kuriuo nustatomos specialios abipusių skolų už išmokas ligos atveju administravimo
ir padengimo pagal Reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 nuostatas sąlygos

PRANCŪZIJA–PORTUGALIJA
1999 m. balandžio 28 d. Susitarimas, kuriuo nustatomos išsamios taisyklės, reglamentuojančios abipusių reikalavimų kom
pensuoti medicininį gydymą administravimą ir su jais susijusius atsiskaitymus pagal Reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB)
Nr. 574/72
PRANCŪZIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
a)

1997 m. kovo 25 d. ir balandžio 28 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalies
(atsisakymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)

b)

1998 m. gruodžio 8 d. Susitarimas dėl išmokų natūra kompensavimo pagal Reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB)
Nr. 574/72 sumos dydžio nustatymo konkrečių būdų

ITALIJA–LIUKSEMBURGAS
1955 m. sausio 19 d. Administracinio susitarimo dėl Bendrosios konvencijos dėl socialinės apsaugos (žemės ūkio darbuo
tojų sveikatos draudimas) 4 straipsnio 5 ir 6 dalys
ITALIJA–NYDERLANDAI
1996 m. gruodžio 24 d. ir 1997 m. vasario 27 d. Susitarimas dėl pagrindinio reglamento 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straips
nio 3 dalies
ITALIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2005 m. gruodžio 15 d. pasirašytas Italijos Respublikos ir Jungtinės Karalystės Kompetentingų institucijų susitarimas pagal
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalį ir 63 straipsnio 3 dalį, kuriuo nustatomi kitokie pagal šį reglamentą abie
jų valstybių mokamų išmokų natūra išlaidų kompensavimo būdai, taikomi nuo 2005 m. sausio 1 d.
LIUKSEMBURGAS–NYDERLANDAI
1976 m. lapkričio 1 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikri
nimų išlaidas, patvirtinto pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalį
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LIUKSEMBURGAS–ŠVEDIJA
1996 m. lapkričio 27 d. Susitarimas dėl išlaidų socialinės apsaugos srityje kompensavimo
LIUKSEMBURGAS–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1975 m. gruodžio 18 d. ir 1976 m. sausio 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 da
lies (atsisakymas reikalauti kompensuoti išlaidas, susijusias administraciniais patikrinimais ir sveikatos patikrinimais, kaip nu
matyta Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnyje)
VENGRIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2005 m. lapkričio 1 d. baigtas sudaryti Vengrijos Respublikos ir Jungtinės Karalystės Kompetentingų institucijų susitarimas
pagal Reglamento (EEB) Nr. 883/2004 35 straipsnio 3 dalį ir 41 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatomi kitokie pagal šį regla
mentą abiejų valstybių mokamų išmokų natūra išlaidų kompensavimo būdai, taikomi nuo 2004 m. gegužės 1 d.
MALTA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2007 m. sausio 17 d. baigtas sudaryti Maltos ir Jungtinės Karalystės Kompetentingų institucijų susitarimas pagal Reglamen
to (EEB) Nr. 883/2004 35 straipsnio 3 dalį ir 41 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatomi kitokie pagal tą reglamentą abiejų vals
tybių mokamų išmokų natūra išlaidų kompensavimo būdai, taikomi nuo 2004 m. gegužės 1 d.
NYDERLANDAI–PORTUGALIJA
1987 m. gruodžio 11 d. Susitarimas dėl ligos ir motinystės išmokų natūra išlaidų kompensavimo.
NYDERLANDAI–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
a)

1956 m. birželio 12 d. Administracinio susitarimo dėl 1954 m. rugpjūčio 11 d. Konvencijos įgyvendinimo 3 straips
nio antras sakinys;

b)

1986 m. balandžio 25 d. ir gegužės 26 d. Pasikeitimas laiškais dėl pagrindinio reglamento 36 straipsnio 3 dalies (išmokų
natūra išlaidų kompensavimas ar atsisakymas reikalauti jas kompensuoti) su pakeitimais.

PORTUGALIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2004 m. birželio 8 d. Susitarimas, kuriuo nustatomi kiti abiejų šalių mokamų išmokų natūra išlaidų kompensavimo būdai
nuo 2003 m. sausio 1 d.
SUOMIJA–ŠVEDIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 15 straipsnis: Susitarimas dėl abipusio atsisaky
mo reikalauti kompensuoti išlaidas pagal pagrindinio reglamento 36, 63 ir 70 straipsnius (išmokų natūra dėl ligos ir moti
nystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išlaidos, taip pat bedarbio išmokų išlaidos) ir pagal Reglamento (EEB)
Nr. 574/72 105 straipsnį (administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidos)
SUOMIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1995 m. birželio 1 ir 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straipsnio
3 dalies (kompensavimas arba atsisakymas reikalauti kompensuoti išmokų natūra išlaidas) ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnio 2 dalies (atsisakymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
ŠVEDIJA–JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1997 m. balandžio 15 d. Susitarimas dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 36 straipsnio 3 dalies ir 63 straipsnio 3 dalies (iš
mokų natūra išlaidų kompensavimas arba atsisakymas reikalauti jas kompensuoti) ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72
105 straipsnio 2 dalies (atsisakymas reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas)
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2 PRIEDAS
Valstybės tarnautojams taikomos specialios sistemos
(nurodytos įgyvendinimo reglamento 31 ir 41 straipsniuose)
A. Specialios sistemos, skirtos valstybės tarnautojams, kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 III antraštinės
dalies 1 skyrius dėl išmokų natūra
Vokietija
Speciali ligos draudimo sistema, skirta valstybės tarnautojams
B. Specialios sistemos, skirtos valstybės tarnautojams, kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 III antraštinės
dalies I skyrius dėl išmokų natūra, išskyrus 19 straipsnio, 27 straipsnio 1 dalies ir 35 straipsnio nuostatas
Ispanija
Speciali socialinės apsaugos sistema, skirta valstybės tarnautojams
Speciali socialinės apsaugos sistema, skirta ginkluotųjų pajėgų pareigūnams
Speciali socialinės apsaugos sistema, skirta teismų pareigūnams ir administraciniam personalui
C. Specialios sistemos, skirtos valstybės tarnautojams, kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 III antraštinės
dalies II skyrius dėl išmokų natūra
Vokietija
Speciali draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sistema, skirta valstybės tarnautojams
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3 PRIEDAS
Valstybės narės, reikalaujančios kompensuoti išmokų natūra išlaidas remiantis fiksuotais dydžiais
(nurodytos įgyvendinimo reglamento 63 straipsnio 1 dalyje)
AIRIJA
ISPANIJA
ITALIJA
MALTA
NYDERLANDAI
PORTUGALIJA
SUOMIJA
ŠVEDIJA
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
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4 PRIEDAS
Įgyvendinimo reglamento 88 straipsnio 4 dalyje nurodytos duomenų bazės elementai

1. Duomenų bazės turinys
Atitinkamų tarnybų elektroniniame kataloge (URL) nurodoma:
a)

įstaigų pavadinimai – valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) ir anglų k.;

b)

identifikacijos kodas ir EESSI elektroninis adresas;

c)

jų funkcijos pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio m, q ir r punktus bei pagal įgyvendinimo reglamento
1 straipsnio a ir b punktus;

d)

jų įgaliojimai, susiję su įvairios rizikos rūšimis, išmokų rūšimis, sistemomis ir geografine aprėptimi;

e)

informacija apie tai, kurią pagrindinio reglamento dalį jos taiko;

f)

šie kontaktiniai duomenys: pašto adresas, telefonas, faksas. el. pašto adresas ir atitinkamas URL adresas;

g)

kita informacija, būtina taikant pagrindinį reglamentą ar įgyvendinimo reglamentą.

2. Duomenų bazės administravimas
a)

Elektroninis katalogas tvarkomas EESSI Europos Komisijos lygiu.

b)

Valstybės narės yra atsakingos už būtinos informacijos apie įstaigas surinkimą ir patikrinimą ir už jų atsakomybės
sričiai priklausančių įrašų ar įrašų pakeitimų pateikimą laiku Europos Komisijai.

3. Prieiga
Veiklos ir administravimo tikslais naudojama informacija nėra viešai prieinama.

4. Saugumas
Visi duomenų bazės pakeitimai (įtraukimas, atnaujinimas, pašalinimas) registruojami. Prieš naudotojui suteikiant prieigą
prie katalogo įrašų keitimo tikslais, jis turi būti nustatytas ir patvirtintas jo tapatumas. Prieš atliekant įrašo pakeitimus,
tikrinama, ar naudotojui tam suteiktas leidimas. Bet koks be leidimo atliekamas veiksmas atmetamas ir registruojamas.

5. Kalbų vartojimas
Bendra duomenų bazės kalba yra anglų kalba. Tarnybų pavadinimai ir jų kontaktiniai duomenys taip pat pateikiami vals
tybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis).
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5 PRIEDAS
Valstybės narės, abipusiškumo pagrindu nustatančios pagrindinio reglamento 65 straipsnio 6 dalies trečiame
sakinyje nurodytos kompensacijos didžiausią dydį, remdamosi jų teisės aktuose numatytų praėjusių
kalendorinių metų bedarbio išmokų vidutiniu dydžiu
(nurodytos įgyvendinimo reglamento 70 straipsnyje)
BELGIJA
ČEKIJOS RESPUBLIKA
VOKIETIJA
AUSTRIJA
SLOVAKIJA
SUOMIJA
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L 284/43

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 988/2009
2009 m. rugsėjo 16 d.
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir
nustatantis jo priedų turinį
(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(5)

Kadangi Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 siekiama koordi
nuoti socialinės apsaugos teisės aktus, už kuriuos atsakin
gos tik valstybės narės, įrašai, kurie neatitinka jo paskirties
arba tikslų, ir įrašai, kuriais siekiama tik paaiškinti nacio
nalinės teisės aktus, neturėtų būti įtraukti į tą reglamentą.

(6)

Kai kurie prašymai buvo susiję su kelioms valstybėms na
rėms bendrais klausimais, todėl tikslinga tuos klausimus
spręsti bendresniu lygiu: pateikiant arba paaiškinimą Re
glamento (EB) Nr. 883/2004 tekste arba kituose jo prie
duose, kurie turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti, arba
nuostatą Reglamento (EB) Nr. 883/2004 89 straipsnyje nu
rodytame įgyvendinimo reglamente, o ne į XI priedą įtrau
kiant kelioms valstybėms narėms panašius įrašus.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 28 straipsnis turėtų būti iš
dalies pakeistas siekiant paaiškinti bei išplėsti jo taikymo
sritį ir užtikrinti, kad buvusių pasienio darbuotojų šeimos
nariai taip pat galėtų pasinaudoti galimybe tęsti gydymą ša
lyje, kurioje anksčiau dirbo apdraustasis, net ir jam išėjus į
pensiją, išskyrus atvejus, kai pasienio darbuotojas paskiau
siai dirbo III priede pateikiamame sąraše nurodytoje vals
tybėje narėje.

(8)

Reikėtų įvertinti pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004
III priedą valstybėms narėms, kurios po to reglamento tai
kymo pradžios dienos praėjus ketveriems metams vis dar
išvardytos tame priede, taikomo teisių į išmokas natūra ap
ribojimo pasienio darbuotojų šeimos nariams reikšmę,
dažnumą, mastą ir išlaidas.

(9)

Be to, tikslinga tam tikrus specifinius klausimus spręsti ne
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 XI priede, o kituose jo prie
duose, atsižvelgiant į jų paskirtį ir turinį, siekiant užtikrinti
to reglamento priedų nuoseklumą.

(10)

Kai kuriuos valstybių narių įrašus Reglamento (EEB)
Nr. 1408/71 (4) VI priede dabar apima tam tikros bendros
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatos. Atitinkamai kai
kurie Reglamento (EEB) 1408/71 VI priede buvę įrašai tapo
nebereikalingi.

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir
308 straipsnius,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komite
to nuomonę (1),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:
(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sis
temų koordinavimo (3) numatyta, kad to reglamento II,
X ir XI priedų turinys turi būti nustatytas iki dienos, kai jis
bus pradėtas taikyti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 I, III, IV, VI, VII, VIII ir
IX priedai turėtų būti pritaikyti siekiant atsižvelgti į valsty
bių narių, kurios į Europos Sąjungą įstojo po to reglamen
to priėmimo, reikalavimus ir į paskutinius pokyčius kitose
valstybėse narėse.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 56 straipsnio 1 dalyje ir
83 straipsnyje numatyta, kad specialios tam tikrų valsty
bių narių teisės aktų įgyvendinimo nuostatos turi būti iš
dėstytos to reglamento XI priede. XI priedas yra skirtas
atsižvelgti į valstybių narių įvairių socialinės apsaugos sis
temų ypatumus siekiant palengvinti koordinavimą regla
mentuojančių taisyklių taikymą. Kelios valstybės narės
paprašė, kad į šį priedą būtų įtraukti su jų socialinės apsau
gos teisės aktų taikymu susiję įrašai, ir Komisijai pateikė
savo teisės aktų ir sistemų teisinius bei praktinius
paaiškinimus.

(4)

Atsižvelgiant į racionalizacijos ir supaprastinimo būtiny
bę, reikalingas bendras metodas siekiant užtikrinti, kad
skirtingoms valstybėms narėms skirtiems įrašams, kurie
yra panašaus pobūdžio arba kuriais siekiama to paties tiks
lo, būtų taikomos panašios sąlygos.

(1) . OL C 161, 2007 7 13, p. 61.
(2) . 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje), 2008 m. gruodžio 17 d. Tarybos bendroji po
zicija (OL C 33 E, 2009 2 10, p. 1), ir 2009 m. balandžio 22 d. Euro
pos Parlamento pozicija. 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(4) OL L 149, 1971 7 5, p. 2
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(11)

Kad Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 būtų lengviau naudo
tis piliečiams, kai jie kreipiasi į valstybių narių institucijas
prašydami informacijos arba pateikdami pretenzijas, nuo
rodos į atitinkamų valstybių narių teisės aktus turėtų būti
pateiktos ir originalo kalba visais atvejais, kai būtina iš
vengti galimo neteisingo supratimo.

(12)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB)
Nr. 883/2004.

(13)

Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nurodyta, kad jis turi būti
taikomas nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo die
nos. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pa
čios datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

ii)

2009 10 30

taikant III antraštinės dalies 2 skyrių (nelaimingi at
sitikimai darbe ir profesinės ligos) – visos išmokos
natūra, susijusios su nelaimingais atsitikimais dar
be ir profesinėmis ligomis, kaip apibrėžta i punkte
ir numatyta valstybių narių nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų sistemose.“;

4) 3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5.

Šis reglamentas netaikomas:

a)

socialinei paramai ir medicininei pagalbai ar

b)

paramai, kai valstybė narė prisiima atsakomybę už asme
nims padarytą žalą ir suteikia kompensaciją, pavyzdžiui,
kaip karo ar karinių veiksmų, ar jų pasekmių aukoms;
nusikaltimų, nužudymo ar teroro aktų aukoms; nuken
tėjusiems dėl savo pareigas vykdančių valstybės narės
agentų padarytos žalos; arba aukoms, kurios pateko į ne
palankią padėtį dėl politinių ar religinių priežasčių ar dėl
savo kilmės.“;

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 iš dalies keičiamas taip:
5) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
1) po 17 konstatuojamosios dalies įterpiama ši konstatuojamo
ji dalis:
„(17a) Kai pagal šio reglamento II antraštinę dalį valstybės
narės teisės aktai turi būti taikomi asmeniui, prisijun
gimo teisės sąlygos ir teisė į išmoką turėtų būti nusta
toma kompetentingos valstybės narės teisės aktais
laikantis Bendrijos teisės nuostatų.“;
2) po 18 konstatuojamosios dalies įterpiama ši konstatuojamo
ji dalis:
„(18a) Tik vienų taikytinų teisės aktų principas yra labai svar
bus ir turėtų būti stiprinamas. Tačiau tai neturėtų
reikšti, kad vien dėl to, jog pagal šį reglamentą sutei
kiama išmoka, kuri apima draudimo įmokų mokėjimą
ar išmokos gavėjo draudimą, valstybės narės, kurios
institucija suteikė tą išmoką, teisės aktai tampa tam as
meniui taikytinais teisės aktais.“;
3) 1 straipsnyje įterpiamas šis punktas:
„va) „išmokos natūra“:
i)

taikant III antraštinės dalies I skyrių (ligos, motinys
tės ir lygiavertės tėvystes išmokos) – išmokos natū
ra, teikiamos pagal valstybės narės teisės aktus ir
skirtos užtikrinti sveikatos priežiūros ir papildomų
sveikatos priežiūros produktų bei paslaugų teikimą,
prieinamumą, tiesiogiai apmokėti ar kompensuoti
sveikatos priežiūros ir papildomų sveikatos priežiū
ros produktų bei paslaugų išlaidas. Tai apima ilga
laikės priežiūros išmokas natūra.;

„4. Jeigu remiantis valstybės narės teisės aktais savanoriš
ku arba neprivalomu nuolatiniu draudimu gali būti draudžia
mi tik toje valstybėje narėje gyvenantys asmenys arba tik tie
asmenys, kurie anksčiau dirbo pagal darbo sutartį arba sava
rankiškai, 5 straipsnio b punktas taikomas tik tiems asme
nims, kuriems anksčiau buvo taikomi tos valstybės narės
teisės aktai remiantis tuo, kad jie dirbo pagal darbo sutartį
arba savarankiškai.“;
6) 15 straipsnyje žodžiai „pagalbiniai darbuotojai“ pakeičiami
žodžiais „pagal sutartis dirbantys darbuotojai“;
7) 18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Pasienio darbuotojo šeimos nariai turi teisę į išmokas
natūra, kol yra kompetentingoje valstybėje narėje.
Tačiau jei kompetentinga valstybė narė yra nurodyta III prie
de, pasienio darbuotojo šeimos nariai, gyvenantys toje pačio
je valstybėje narėje, kurioje gyvena pasienio darbuotojas,
kompetentingoje valstybėje narėje turi teisę į išmokas natūra
tik 19 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis.“;
8) 28 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Dėl senatvės ar neįgalumo išėjusiam į pensiją pasienio
darbuotojui ligos atveju mokamos išmokos natūra toje vals
tybėje narėje, kurioje jis paskiausiai dirbo pagal darbo sutartį
arba savarankiškai, tiek, kiek tai susiję su tolesniu toje vals
tybėje narėje pradėtu gydymu. „Tolesnis gydymas“ reiškia to
lesnius ligos tyrimus, diagnozavimą ir gydymą visą jos laiką.
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Pirma pastraipa mutatis mutandis taikoma buvusio pasienio
darbuotojo šeimos nariams, išskyrus atvejus, kai pasienio
darbuotojas paskiausiai dirbo III priede pateikiamame sąraše
nurodytoje valstybėje narėje.“;
9) 36 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Nepažeidžiant palankesnių šio straipsnio 2 ir 2a dalių
nuostatų, 17 straipsnis, 18 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnio
1 dalis ir 20 straipsnio 1 dalis taip pat taikomi išmokoms, su
sijusioms su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinėmis
ligomis.“;
10) 36 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a.
Kompetentinga įstaiga negali atsisakyti suteikti
20 straipsnio 1 dalyje numatytą leidimą pagal darbo sutartį
arba savarankiškai dirbančiam asmeniui, patyrusiam nelai
mingą atsitikimą darbe arba susirgusiam profesine liga, turin
čiam teisę į tos įstaigos mokamas išmokas, jeigu atitinkamam
asmeniui jo gyvenamojoje valstybėje narėje per medicinos
požiūriu pateisinamą laiką negali būti suteiktas gydymas, rei
kalingas atsižvelgiant į dabartinę jo sveikatos būklę ir galimą
ligos eigą.“;
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13) 52 straipsnis papildomas šia dalimi:
„5.
Neatsižvelgiant į 1, 2 ir 3 dalių nuostatas, proporcin
gosios išmokos dydžio apskaičiavimas netaikomas siste
moms, pagal kurias teikiamos išmokos, kurias apskaičiuojant
neatsižvelgiama į laikotarpius, jeigu tokios sistemos yra išvar
dytos VIII priedo 2 dalyje. Tokiais atvejais suinteresuotas as
muo turi teisę į išmoką, apskaičiuotą pagal atitinkamos
valstybės narės teisės aktus.“;
14) 56 straipsnio 1 dalies c punkte prieš žodžius „pagal XI priede
atitinkamai valstybei narei nustatytas procedūras“ įrašomi žo
džiai „jei būtina“;
15) 56 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„d) Tuo atveju, kai c punktas netaikomas, nes pagal valsty
bės narės teisės aktus išmoka apskaičiuojama remiantis
kitais nei draudimo arba gyvenimo laikotarpiai kriteri
jais, kurie nėra susiję su laiku, kompetentinga įstaiga
kiekvieno draudimo arba gyvenimo laikotarpio, kuris
įgytas pagal kitos valstybės narės teisės aktus, atžvilgiu
įskaito sukaupto kapitalo dydį, kapitalą, kuris laikomas
sukauptu, ar bet kurį kitą apskaičiavimo pagal jos įgy
vendinamus teisės aktus kriterijų, padalintą iš atitinka
mos pensijų sistemos laikotarpių atitinkamų vienetų.“;
16) 57 straipsnis papildomas šia dalimi:

11) 51 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Jeigu pagal valstybės narės teisės aktus ar konkrečią
sistemą teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ar atgavimas
priklauso nuo to, ar atitinkamas asmuo buvo apdraustas
draudiminio įvykio metu, laikoma, kad ši sąlyga buvo paten
kinta, jeigu asmuo buvo anksčiau apdraustas pagal tos vals
tybės narės teisės aktus ar konkrečią sistemą ir draudiminio
įvykio metu yra apdraustas pagal kitos valstybės narės teisės
aktus nuo to paties draudiminio įvykio arba jei taip nėra ap
sidraudęs – pagal kitos valstybės narės teisės aktus jam pri
klauso išmoka dėl to paties draudiminio įvykio. Tačiau
pastaroji sąlyga laikoma įvykdyta 57 straipsnyje nurodytais
atvejais.“;
12) 52 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4.
Jeigu pagal 1 dalies a punkto nuostatas vienoje valsty
bėje narėje apskaičiuota nepriklausoma išmoka visada yra
lygi pagal 1 dalies b punktą apskaičiuotai proporcingajai iš
mokai arba yra už ją didesnė, kompetentinga įstaiga atsisako
apskaičiuoti proporcingosios išmokos dydį, jeigu:
i)

tokia situacija yra nurodyta VIII priedo 1 dalyje;

ii)

netaikomi teisės aktai, kuriuose nustatytos sutapimo
vengimo, kaip nurodyta 54 ir 55 straipsniuose, taisyk
lės, išskyrus atvejus, kai yra įvykdytos 55 straipsnio 2 da
lyje nustatytos sąlygos; ir

iii) šio atvejo konkrečiomis aplinkybėmis netaikomas
57 straipsnis dėl laikotarpių, kurie buvo įgyti pagal kitos
valstybės narės teisės aktus.“;

„4.
Šis straipsnis netaikomas VIII priedo 2 dalyje išvardy
toms sistemoms.“;
17) 62 straipsnio 3 dalyje žodžiai „pasienio darbuotojai“ pakei
čiami žodžiu„bedarbiai“;
18) įterpiamas šis straipsnis:
„68a straipsnis
Išmokų mokėjimas
Tuo atveju, kai išmokomis šeimai nesinaudoja asmuo, ku
riam jos turėtų būti teikiamos šeimos nariams išlaikyti, kom
petentinga įstaiga savo teisinius įsipareigojimus vykdo
mokėdama tas išmokas fiziniam ar juridiniam asmeniui, fak
tiškai išlaikančiam šeimos narius, jų gyvenamosios valstybės
narės įstaigos arba jų gyvenamosios valstybės narės kompe
tentingos valdžios institucijos šiuo tikslu paskirtos instituci
jos ar įstaigos agentūros prašymu ir jai tarpininkaujant.“;
19) 87 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)

8 dalis pakeičiama taip:
„8. Jeigu pagal šio reglamento nuostatas asmeniui tai
komi kitos, nei nustatyta pagal Reglamento (EEB)
Nr. 1408/71 II antraštinę dalį, valstybės narės teisės ak
tai, tie teisės aktai jam ir toliau taikomi, jeigu atitinkama
padėtis nepasikeičia, bet ne ilgiau kaip 10 metų nuo šio
reglamento taikymo pradžios dienos, išskyrus atvejus kai
atitinkamas asmuo paprašo jam taikyti pagal šio regla
mento nuostatas taikytinus teisės aktus. Toks prašymas
per tris mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios
dienos pateikiamas valstybės narės, kurios teisės aktai
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taikytini pagal šį reglamentą, kompetentingai įstaigai, jei
gu atitinkamam asmeniui nuo šio reglamento taikymo
pradžios dienos turi būti taikomi tos valstybės narės tei
sės aktai. Jeigu prašymas pateikiamas pasibaigus nuro
dytam terminui, taikomų teisės aktų pakeitimas
atliekamas kito mėnesio pirmą dieną.“;
b)

įterpiamos šios dalys:

2009 10 30

ataskaitoje taip pat pateikiamas galimas tų nuostatų pa
naikinimo poveikis toms valstybėms narėms, kurios po
10a dalyje nurodytos datos vis dar išvardytos tame prie
de. Atsižvelgdama į tą ataskaitą, Komisija nusprendžia,
ar pateikti pasiūlymą dėl sąrašo peržiūros, iš esmės sie
kiant panaikinti sąrašą, nebent Administracinės komisi
jos ataskaitoje pateikiamos įtikinamos priežastys, kodėl
nereikėtų to daryti.“;

„10a)
III priedo įrašai, susiję su Estija, Ispanija, Italija,
Lietuva, Vengrija ir Nyderlandais, nustoja galioti praėjus
ketveriems metams nuo šio reglamento taikymo pra
džios dienos;

20) Priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

III priede esantis sąrašas peržiūrimas ne vėliau
10b)
kaip2014 m. spalio 31 d., remiantis Administracinės ko
misijos ataskaita. Toje ataskaitoje pateikiamas III priedo
nuostatų taikymo reikšmės, dažnumo, masto ir išlaidų
tiek absoliutus, tiek santykinis poveikio vertinimas. Toje

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Są
jungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 89 straipsnyje
nurodyto įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre 2009 m. rugsėjo 16 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkė

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 priedų pakeitimai
A. I priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

I dalis (išankstinės išlaikymo išmokos):
a)

Antraštė „A. BELGIJA“ pakeičiama į „BELGIJA“;

b)

Po įrašo antrašte „BELGIJA“ įterpiamas šis įrašas:
„BULGARIJA
Pagal Šeimos kodekso 92 straipsnį valstybės mokamos išlaikymo išmokos.“;

c)

Antraštės „B. DANIJA“ ir „C. VOKIETIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „DANIJA“ ir „VOKIETIJA“;

d)

Po įrašo antrašte „VOKIETIJA“ įterpiami šie įrašai:
„ESTIJA
Išlaikymo pašalpos pagal 2007 m. vasario 21 d. Išlaikymo pašalpų aktą;
ISPANIJA
Išankstinės išlaikymo išmokos pagal 2007 m. gruodžio 7 d. Karališkąjį dekretą Nr. 1618/2007.“;

e)

Antraštė „D. PRANCŪZIJA“ pakeičiama į „PRANCŪZIJA“;

f)

Po įrašo antrašte „PRANCŪZIJA“ įterpiami šie įrašai:
„LIETUVA
Vaikų išlaikymo fondo išmokos pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą.
LIUKSEMBURGAS
Išankstinės išlaikymo išmokos ir jų susigrąžinimas, kaip apibrėžta 1980 m. liepos 26 d. akte“;

g)

Antraštė „E. AUSTRIJA“ pakeičiama į „AUSTRIJA“;

h)

Po įrašo antrašte „AUSTRIJA“ įterpiamas šis įrašas:
„LENKIJA
Alimentų fondo išmokos pagal Paramos asmenims, kuriems turi būti mokami alimentai, aktą“;

i)

Antraštė „F. PORTUGALIJA“ pakeičiama į „PORTUGALIJA“;

j)

Po įrašo antrašte „PORTUGALIJA“ įterpiami šie įrašai:
„SLOVĖNIJA
Išlaikymo pakeitimas pagal 2006 m. liepos 25 d. Slovėnijos Respublikos valstybinio garantijų ir išlaikymo fon
do aktą.
SLOVAKIJA
Pakaitinė alimentų išmoka (pakaitinė išlaikymo išmoka) pagal Aktą Nr. 452/2004 dėl pakaitinių alimentų iš
mokų su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais“;

k)
2.

Antraštės „G. SUOMIJA“ ir „H. ŠVEDIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „SUOMIJA“ ir „ŠVEDIJA“.

II dalis (specialios vaiko gimimo ir įvaikinimo pašalpos):
a)

Antraštė „A. BELGIJA“ pakeičiama į „BELGIJA“;
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b)

Po įrašo antrašte „BELGIJA“ įterpiami šie įrašai:
„BULGARIJA
Vienkartinė motinystės pašalpa (Šeimos pašalpų vaikams įstatymas).
ČEKIJOS RESPUBLIKA
Vaiko gimimo pašalpa.
ESTIJA
a)

Vaiko gimimo pašalpa;

b)

Įvaikinimo pašalpa“;

c)

Antraštės „B. ISPANIJA“ ir „C. PRANCŪZIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „ISPANIJA“ ir „PRANCŪZIJA“;

d)

Antraštė „ISPANIJA“ pakeičiama taip:
„ISPANIJA
Vienkartinės gimimo ir įvaikinimo išmokos“;

e)

Įrašas antrašte „PRANCŪZIJA“ papildomas šiais žodžiais:
„, išskyrus atvejus, kai jos mokamos asmeniui, kuriam toliau taikomi Prancūzijos teisės aktai pagal 12 arba
16 straipsnį“;

f)

Po įrašo antrašte „PRANCŪZIJA“ įterpiami šie įrašai:
„LATVIJA
a)

Vaiko gimimo išmoka;

b)

Įvaikinimo pašalpa.

LIETUVA
Vienkartinė išmoka vaikui.“;
g)

Antraštė „D. LIUKSEMBURGAS“ pakeičiama į „LIUKSEMBURGAS“;

h)

Po įrašo antrašte „LIUKSEMBURGAS“ įterpiami šie įrašai:
„VENGRIJA
Motinystės išmoka.
LENKIJA
Vienkartinė išmoka gimus vaikui (Išmokų šeimai aktas).
RUMUNIJA
a)

Vaiko gimimo pašalpa;

b)

Naujagimio kraitelis.

SLOVĖNIJA
Vaiko gimimo išmoka
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SLOVAKIJA

i)

a)

Vaiko gimimo pašalpa;

b)

Priedas prie vaiko gimimo pašalpos.“;

Antraštė „E. SUOMIJA“ pakeičiama į „SUOMIJA“.

B. II priedas pakeičiamas taip:
„II PRIEDAS
KONVENCIJŲ NUOSTATOS, KURIOS GALIOJA TOLIAU IR KURIOS TAM TIKRAIS ATVEJAIS TAIKOMOS
TIK TIEMS ASMENIMS, KURIEMS TAIKOMOS ŠIOS KONVENCIJOS (8 straipsnio 1 dalis)

Bendros pastabos
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dvišalių konvencijų nuostatos, kurioms netaikomas šis reglamentas ir kurios toliau ga
lioja tarp valstybių narių, nėra išvardytos šiame priede. Tai apima valstybių narių pareigas, atsirandančias taikant kon
vencijas, kuriomis numatomos, pavyzdžiui, nuostatos dėl trečiojoje šalyje įgytų draudimo laikotarpių sumavimo.
Toliau galiojančios socialinės apsaugos konvencijų nuostatos:

BELGIJA ir VOKIETIJA
1957 m. gruodžio 7 d. Bendrosios konvencijos tos pačios dienos Baigiamojo protokolo 3 ir 4 straipsniai, kaip nustatyta
1960 m. lapkričio 10 d. Papildomame protokole (dėl draudimo laikotarpių, įgytų kai kuriuose pasienio regionuose prieš
Antrąjį pasaulinį karą, per jį ir po jo, skaičiavimo).

BELGIJA ir LIUKSEMBURGAS
1994 m. kovo 24 d. Konvencija dėl pasienio darbuotojų socialinės apsaugos (susijusi su papildoma fiksuoto dydžio
kompensavimo išmoka).

BULGARIJA ir VOKIETIJA
1997 m. gruodžio 17 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 28 straipsnio 1 dalies b punktas (Bulgarijos ir buvusios
Vokietijos Demokratinės Respublikos konvencijų dėl asmenų, kurie jau gavo pensiją iki 1996 m., tolesnis taikymas).

BULGARIJA ir AUSTRIJA
2005 m. balandžio 14 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 38 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki
1961 m. lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

BULGARIJA ir SLOVĖNIJA
1957 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 2 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki
1957 m. gruodžio 31 d., skaičiavimas).

ČEKIJOS RESPUBLIKA ir VOKIETIJA
2001 m. liepos 27 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 39 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (buvusios Čekoslovakijos
Respublikos ir buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos konvencijos dėl asmenų, kurie jau gavo pensiją iki
1996 m., tolesnis taikymas; draudimo laikotarpių, kuriuos vienoje iš Konvencijos šalių įgijo asmenys, kurie 2002 m.
rugsėjo 1 d. jau gavo pensiją už šiuos laikotarpius iš kitos Konvencijos šalies, gyvendami jos teritorijoje, skaičiavimas).
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ČEKIJOS RESPUBLIKA ir KIPRAS
1999 m. sausio 19 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 4 dalis (kompetencijos stažo, įgyto pagal ati
tinkamą 1976 m. Konvenciją, skaičiavimui nustatymas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta
Konvencija.

ČEKIJOS RESPUBLIKA ir LIUKSEMBURGAS
2000 m. lapkričio 17 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 52 straipsnio 8 dalis (pensijos draudimo laikotarpių po
litiniams pabėgėliams skaičiavimas).

ČEKIJOS RESPUBLIKA ir AUSTRIJA
1999 m. liepos 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1961 m.
lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

ČEKIJOS RESPUBLIKA ir SLOVAKIJA
1992 m. spalio 29 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 12, 20 ir 33 straipsniai (12 straipsnyje nustatyta kompeten
cija dėl maitintojo netekimo išmokų skyrimo; 20 straipsnyje nustatyta kompetencija dėl draudimo laikotarpių, įgytų iki
Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos atsiskyrimo dienos, skaičiavimo; 33 straipsnyje nustatyta kompetencija
dėl pensijų, paskirtų iki Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos atsiskyrimo dienos, mokėjimo).

DANIJA ir SUOMIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 7 straipsnis (dėl papildomų kelionės išlaidų
padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, padidėja kelionės atgal į gyvenamosios vietos šalį išlaidos).

DANIJA ir ŠVEDIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 7 straipsnis (dėl papildomų kelionės išlaidų
padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, padidėja kelionės atgal į gyvenamosios vietos šalį išlaidos).

VOKIETIJA ir ISPANIJA
1973 m. gruodžio 4 d. Socialinės apsaugos konvencijos 45 straipsnio 2 dalis (diplomatinių atstovybių ir konsulinių įs
taigų atstovavimas).

VOKIETIJA ir PRANCŪZIJA
a)

1950 m. liepos 10 d. Bendrosios konvencijos tos pačios dienos Papildomas susitarimas Nr. 4, kaip išdėstyta
1955 m. birželio 18 d. Papildomame susitarime Nr. 2 (draudimo laikotarpių, įgytų nuo 1940 m. liepos 1 d. iki
1950 m. birželio 30 d., skaičiavimas);

b)

to Papildomo susitarimo Nr. 2 I antraštinė dalis (iki 1945 m. gegužės 8 d. įgytų draudimo laikotarpių skaičiavimas);

c)

1950 m. liepos 10 d. Bendrosios konvencijos tos pačios dienos Bendrojo protokolo 6, 7 ir 8 punktai (administ
raciniai susitarimai);

d)

1963 m. gruodžio 20 d. Susitarimo II, III ir IV antraštinės dalys (socialinė apsauga Sare).

VOKIETIJA ir LIUKSEMBURGAS
1959 m. liepos 11 d. Konvencijos 4, 5, 6 ir 7 straipsniai (draudimo laikotarpių, įgytų nuo 1940 m. rugsėjo mėn. iki
1946 m. birželio mėn., skaičiavimas).
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VOKIETIJA ir VENGRIJA
1998 m. gegužės 2 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 40 straipsnio 1 dalies b punktas (buvusios Vokietijos De
mokratinės Respublikos ir Vengrijos konvencijos dėl asmenų, kurie jau gavo pensiją iki 1996 m., tolesnis taikymas).
VOKIETIJA ir NYDERLANDAI
1951 m. kovo 29 d. Konvencijos 1956 m. gruodžio 21 d. Papildomo susitarimo Nr. 4 2 ir 3 straipsniai (teisių, kurias
nuo 1940 m. gegužės 13 d. iki 1945 m. rugsėjo 1 d. pagal Vokietijos socialinio draudimo sistemą įgijo Nyderlandų dar
buotojai, nustatymas).
VOKIETIJA ir AUSTRIJA
a)

1978 m. liepos 19 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 1 straipsnio 5 dalis ir 8 straipsnis bei šios konven
cijos Baigiamojo protokolo 10 straipsnis (nedarbo pašalpos, kurias pasienio darbuotojams moka valstybė, kurioje
buvo ankstesnė jų darbo vieta, skyrimas) toliau taikomi asmenims, kurie dirbo pasienio darbuotojais iki 2005 m.
sausio 1 d. imtinai ir kurie neteko darbo anksčiau nei 2011 m. sausio 1 d.;

b)

1995 m. spalio 4 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 14 straipsnio 2 dalies g, h, i ir j punktai (abiejų šalių kom
petencijos, susijusios su ankstesniais draudimo atvejais ir įgytais draudimo laikotarpiais, nustatymas); ta nuostata
taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

VOKIETIJA ir LENKIJA
a)

1975 m. spalio 9 d. Konvencija dėl senatvės ir nelaimingų atsitikimų darbe nuostatų pagal sąlygas ir taikymo sritį,
nustatytas 1990 m. gruodžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 27 straipsnio 2–4 dalyse (asmenų, kurie ap
sigyveno Vokietijos arba Lenkijos teritorijoje iki 1991 m. sausio 1 d. ir ten tebegyvena, teisinio statuso išlaikymas
pagal 1975 m. konvenciją);

b)

1990 m. gruodžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 27 straipsnio 5 dalis ir 28 straipsnio 2 dalis (teisės į
pensiją, kuri mokama remiantis 1957 m. buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Lenkijos konvencija,
išlaikymas; draudimo laikotarpių, Lenkijos darbuotojų įgytų pagal 1988 m. buvusios Vokietijos Demokratinės Res
publikos ir Lenkijos konvenciją, skaičiavimas).

VOKIETIJA ir RUMUNIJA
2005 m. balandžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 28 straipsnio 1 dalies b punktas (buvusios Vokietijos De
mokratinės Respublikos ir Rumunijos konvencijos dėl asmenų, kurie jau gavo pensiją iki 1996 m., tolesnis taikymas).

VOKIETIJA ir SLOVĖNIJA
1997 m. rugsėjo 24 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 42 straipsnis (teisių, įgytų iki 1956 m. sausio 1 d. pagal ki
tos Susitariančiosios Šalies socialinės apsaugos sistemą, nustatymas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems
taikoma ta Konvencija.

VOKIETIJA ir SLOVAKIJA
2002 m. rugsėjo 12 d. Susitarimo 29 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos (buvusios Čekoslovakijos Respublikos
ir buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos konvencijos dėl asmenų, kurie jau gavo pensiją iki 1996 m., tolesnis
taikymas; draudimo laikotarpių, kuriuos vienoje iš Susitariančių Šalių įgijo asmenys, kurie 2003 m. gruodžio 1 d. jau
gavo pensiją už šiuos laikotarpius iš kitos Susitariančios Šalies, gyvendami jos teritorijoje, skaičiavimas).

VOKIETIJA ir JUNGTINĖ KARALYSTĖ
a)

1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 7 straipsnio 5 ir 6 dalys (karo pajėgose tarnaujan
tiems civiliams taikomi teisės aktai);

b)

1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl nedarbo draudimo 5 straipsnio 5 ir 6 dalys (karo pajėgose tarnaujan
tiems civiliams taikomi teisės aktai).
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AIRIJA ir JUNGTINĖ KARALYSTĖ
2004 m. gruodžio 14 d. Susitarimo dėl socialinės apsaugos 19 straipsnio 2 dalis (dėl tam tikrų kreditų invalidumo at
veju perkėlimo ir apskaičiavimo).

ISPANIJA ir PORTUGALIJA
1969 m. birželio 11 d. Bendrosios konvencijos 22 straipsnis (bedarbio pašalpų eksportas). Šis įrašas galioja dvejus me
tus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

ITALIJA ir SLOVĖNIJA
a)

Susitarimas dėl tarpusavio prievolių reglamentavimo socialinio draudimo srityje, atsižvelgiant į Taikos sutarties
XIV priedo 7 dalį (sudaryta 1959 m. vasario 5 d. pasikeičiant notomis) (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1954 m.
gruodžio 18 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikomas tas Susitarimas;

b)

1997 m. liepos 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 45 straipsnio 3 dalis dėl Triesto laisvosios teritorijos bu
vusiosios B zonos (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1956 m. spalio 5 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems
asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

LIUKSEMBURGAS IR PORTUGALIJA
1997 m. kovo 10 d. Susitarimas (pagal kurį nustatyta, kad vienos Susitariančios Šalies institucijos turi pripažinti kitos
Susitariančios Šalies institucijų sprendimus dėl pareiškėjų pensijai gauti invalidumo būklės).

LIUKSEMBURGAS ir SLOVAKIJA
2002 m. gegužės 23 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 50 straipsnio 5 dalis (pensijos draudimo laikotarpių poli
tiniams pabėgėliams skaičiavimas).

VENGRIJA ir AUSTRIJA
1999 m. kovo 31 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 36 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1961 m.
lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

VENGRIJA ir SLOVĖNIJA
1957 m. spalio 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 31 straipsnis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1956 m. gegužės
29 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

VENGRIJA ir SLOVAKIJA
1959 m. sausio 30 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 34 straipsnio 1 dalis (tos Konvencijos 34 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad iki tos Konvencijos pasirašymo dienos įgyti draudimo laikotarpiai yra tos Susitariančios Šalies, kurios te
ritorijoje gyveno laikotarpius įgijęs asmuo, draudimo laikotarpiai); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems tai
koma ta Konvencija.

AUSTRIJA ir LENKIJA
1998 m. rugsėjo 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1961 m.
lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.

AUSTRIJA ir RUMUNIJA
2005 m. spalio 28 d. Susitarimo dėl socialinės apsaugos 37 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1961 m.
lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.
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AUSTRIJA ir SLOVĖNIJA
1997 m. kovo 10 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 37 straipsnis (draudimo laikotarpių, įgytų iki 1956 m. sausio
1 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.
AUSTRIJA ir SLOVAKIJA
2001 m. gruodžio 21 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 34 straipsnio 3 dalis (draudimo laikotarpių, įgytų iki
1961 m. lapkričio 27 d., skaičiavimas); ta nuostata taikoma tik tiems asmenims, kuriems taikoma ta Konvencija.
SUOMIJA ir ŠVEDIJA
2003 m. rugpjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 7 straipsnis (dėl papildomų kelionės išlaidų
padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, padidėja kelionės atgal į gyvenamosios vietos šalį išlaidos).“
C. III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS
TEISIŲ Į IŠMOKAS NATŪRA APRIBOJIMAS PASIENIO DARBUOTOJŲ ŠEIMOS NARIAMS
(nurodyta 18 straipsnio 2 dalyje)
DANIJA
ESTIJA (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
AIRIJA
ISPANIJA (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
ITALIJA (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
LIETUVA (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
VENGRIJA (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
NYDERLANDAI (šis įrašas galioja 87 straipsnio 10a dalyje nurodytu laikotarpiu)
SUOMIJA
ŠVEDIJA
JUNGTINĖ KARALYSTĖ“.
D. IV priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

Po įrašo „BELGIJA“ įterpiami šie įrašai:
„BULGARIJA
ČEKIJOS RESPUBLIKA“;

2.

Įrašas „ITALIJA“ išbraukiamas;

3.

Po įrašo „PRANCŪZIJA“ įterpiamas įrašas „KIPRAS“;
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4.

Po įrašo „LIUKSEMBURGAS“ įterpiami šie įrašai:
„VENGRIJA
NYDERLANDAI“;

5.

Po įrašo „AUSTRIJA“ įterpiami šie įrašai:
„LENKIJA
SLOVĖNIJA“.

E.

VI priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

Priedo pradžioje įterpiami šie įrašai:
„ČEKIJOS RESPUBLIKA
Visiškos negalios pensija asmenims, kurie visiškai neįgaliais tapo iki aštuoniolikos metų ir kurie nebuvo apdrausti
reikiamam laikotarpiui (Pensijų draudimo akto Nr. 155/1995 rink. 42 skirsnis).
ESTIJA
a)

Invalidumo pensijos, kurios buvo skirtos iki 2000 m. balandžio 1 d. pagal Valstybinių pašalpų aktą ir kurios
toliau skiriamos pagal Valstybinių pensijų draudimo aktą.

b)

Nacionalinės pensijos, skiriamos dėl invalidumo pagal Valstybinių pensijų draudimo aktą.

c)

Invalidumo pensijos, skiriamos pagal Tarnybos ginkluotosiose pajėgose aktą, Tarnybos policijoje aktą, Pro
kuratūros aktą, Teisėjų statuso aktą, Riigikogu narių atlyginimų, pensijų ir kitų socialinių garantijų aktą bei
Respublikos prezidento oficialių išmokų aktą.“;

2.

Antraštės „A. GRAIKIJA“ ir „B. AIRIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „GRAIKIJA“ ir „AIRIJA“;

3.

Įrašas antrašte „AIRIJA“ perkeliamas ir įterpiamas prieš įrašą antrašte „GRAIKIJA“ ir pakeičiamas taip:
„2005 m. konsoliduoto Socialinės gerovės akto 2 dalies 17 skyrius.“;

4.

Po įrašo antrašte „GRAIKIJA“ įterpiamas šis įrašas:
„LATVIJA
Invalidumo pensijos (trečios grupės) pagal 1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 ir
2 dalis.“;

5.

Antraštė „C. SUOMIJA“ pakeičiama į „SUOMIJA“ ir atitinkamas įrašas pakeičiamas taip:
„SUOMIJA
Nacionalinės pensijos asmenims, kurie gimė neįgalūs arba tapo neįgaliais ankstyvame amžiuje (Nacionalinių pen
sijų aktas Nr. 568/2007).;
Invalidumo pensijos, nustatytos remiantis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis ir paskirtos iki 1994 m. sausio 1 d.
(Nacionalinių pensijų akto įgyvendinamasis aktas Nr. 569/2007).“;

6.

F.

Antraštės „D. ŠVEDIJA“ ir „E. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ atitinkamai pakeičiamos į „ŠVEDIJA“ ir „JUNGTINĖ
KARALYSTĖ“.

VII priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

Lentelėse antraštėmis „BELGIJA“ ir „PRANCŪZIJA“ išbraukiamos Liuksemburgui skirtos eilutės;
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2.

Lentelė antrašte „LIUKSEMBURGAS“ išbraukiama.

G. VIII priedas pakeičiamas taip:
„VIII PRIEDAS
ATVEJAI, KAI PROPORCINGOSIOS IŠMOKOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO ATSISAKOMA AR JIS
NETAIKOMAS (52 straipsnio 4 ir 5 dalys)

1 dalis.

Atvejai, kai proporcingosios išmokos dydžio apskaičiavimo atsisakoma pagal 52 straipsnio 4 dalį

DANIJA
Visi prašymai dėl pensijų, nurodytų socialinių pensijų įstatyme, išskyrus pensijas, nurodytas IX priede.
AIRIJA
Visi prašymai dėl valstybinių pensijų (pereinamasis laikotarpis), valstybinių (įmokinių) pensijų, našlės (įmokinių) pen
sijų ir našlio (įmokinių) pensijų.
KIPRAS
Visi prašymai dėl senatvės, invalidumo, našlės ir našlio pensijų.
LATVIJA
a)

Visi prašymai dėl invalidumo pensijų (1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymas);

b)

Visi prašymai dėl maitintojo netekimo pensijų (1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymas; 2001 m. liepos
1 d. Valstybės finansuojamų pensijų įstatymas).

LIETUVA
Visi prašymai dėl valstybinių socialinio draudimo maitintojo netekimo pensijų, apskaičiuotų remiantis maitintojo ne
tekimo pensijos baziniu dydžiu (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas).
NYDERLANDAI
Visi prašymai dėl senatvės pensijų pagal Bendrojo senatvės draudimo įstatymą (AOW).
AUSTRIJA
a)

Visi prašymai dėl išmokų pagal 1955 m. rugsėjo 9 d. Federalinį aktą dėl bendrojo socialinio draudimo (ASVG),
1978 m. spalio 11 d. Federalinį aktą dėl savarankiškai dirbančių asmenų, vykdančių prekybinę ir komercinę veik
lą, socialinio draudimo (GSVG), 1978 m. spalio 11 d. Federalinį aktą dėl savarankiškai dirbančių ūkininkų socia
linio draudimo (BSVG) ir 1978 m. lapkričio 30 d. Federalinį aktą dėl savarankiškai dirbančių laisvųjų profesijų
atstovų socialinio draudimo (FSVG);

b)

Visi prašymai dėl invalidumo pensijų, pagrįstų pensijų sąskaita pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį pensijų aktą
(APG);

c)

Visi prašymai dėl maitintojo netekimo pensijų, pagrįstų pensijų sąskaita pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį
pensijų aktą (APG), jei išmokos neturi būti padidinamos dėl papildomų draudimo mėnesių pagal Bendrojo pensijų
akto (APG) 7 straipsnio 2 dalį;

d)

Visi prašymai dėl Austrijos gydytojų provincijų rūmų (Landesärztekammer) invalidumo ir maitintojo netekimo
pensijų, pagrįstų pagrindine nuostata (bazinė ir papildoma išmoka arba bazinė pensija);

e)

Visi prašymai iš Austrijos veterinarijos gydytojų rūmų pensijų fondo teikiamai paramai dėl nuolatinio profesinio
invalidumo ir paramai netekus maitintojo gauti;

f)

Visi prašymai dėl išmokų dėl profesinio invalidumo, našlių ir našlaičių pensijų pagal Austrijos advokatų asociacijų
socialinės gerovės įstaigų įstatų A dalį.
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LENKIJA

Visi prašymai dėl negalios pensijų, senatvės pensijų pagal nustatytų išmokų sistemą ir maitintojo netekimo pensijų.

PORTUGALIJA
Visi prašymai dėl invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijų, išskyrus atvejus, kai bendri pagal daugiau nei vie
nos valstybės narės teisės aktus įgyti draudimo laikotarpiai sudaro 21 ar daugiau kalendorinių metų, nacionaliniai drau
dimo laikotarpiai sudaro 20 ar mažiau metų, o apskaičiuojama pagal 2002 m. vasario 19 d. dekreto-įstatymo
Nr. 35/2002 11 straipsnį.

SLOVAKIJA
a)

Visi prašymai dėl maitintojo netekimo pensijų (našlės, našlio ir našlaičio pensijų), apskaičiuojamų pagal teisės ak
tus, galiojusius iki 2004 m. sausio 1 d., kurių dydis nustatomas pagal anksčiau mirusiajam mokėtą pensiją;

b)

Visi prašymai dėl pensijų, apskaičiuojamų pagal Aktą Nr. 461/2003 dėl socialinio draudimo su pakeitimais.

ŠVEDIJA
Visi prašymai dėl senatvės pensijos formos garantijų pensijų (1998:702 aktas) ir papildomos pensijos formos senatvės
pensijų (1998:674 aktas).

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Visi prašymai dėl ištarnauto laiko pensijų, našlių ir maitintojo netekimo išmokų, išskyrus tas, kurioms per mokestinius
metus, kurie prasidėjo 1975 m. balandžio 6 d. arba vėliau:
i)

atitinkama šalis įgijo draudimo, darbo pagal sutartį ar gyvenimo laikotarpius pagal Jungtinės Karalystės ir ki
tos valstybės narės teisės aktus; vieneri (ar daugiau) mokestiniai metai nebuvo įskaityti kaip metai, nuo kurių
pradedama skaičiuoti, kaip apibrėžta Jungtinės Karalystės teisės aktuose;

ii)

draudimo laikotarpiai, įgyti pagal galiojančius laikotarpiams iki 1948 m. liepos 5 d. Jungtinėje Karalystėje tai
komus teisės aktus, taikant reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą būtų įskaičiuoti atsižvelgiant į drau
dimo, darbo pagal darbo sutartį ar gyvenimo laikotarpius, įgytus pagal kitos valstybės narės teisės aktus.

Visi prašymai gauti papildomą pensiją pagal 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų akto 44 skirsnį ir 1992 m.
Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų (Šiaurės Airija) akto 44 skirsnį.

2 dalis. Atvejai, kai taikoma 52 straipsnio 5 dalis

BULGARIJA
Senatvės pensijos iš papildomo privalomojo pensijų draudimo pagal Socialinio draudimo kodekso II dalies II antraštinę
dalį.

ESTIJA
Privalomojo kaupimo senatvės pensijų sistema.

PRANCŪZIJA
Pagrindinės arba papildomos sistemos, pagal kurias senatvės išmokos apskaičiuojamos remiantis pensiniais taškais.
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LATVIJA
Senatvės pensijos (1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymas; 2001 m. liepos 1 d. Valstybės finansuojamų pen
sijų įstatymas).

VENGRIJA
Pensijų išmokos, pagrįstos dalyvavimu privačiuose pensijų fonduose.

AUSTRIJA
a)

Senatvės pensijos, pagrįstos pensijų sąskaita pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį pensijų aktą (APG);

b)

Privalomosios pašalpos pagal 2001 m. gruodžio 28 d. Federalinio įstatymo BGB1 I Nr. 154 dėl Austrijos vaisti
ninkų bendrojo atlyginimų fondo (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich) 41 straipsnį;

c)

Austrijos gydytojų provincijų rūmų ištarnauto laiko arba ankstyvos ištarnauto laiko pensijos, pagrįstos pagrindine
nuostata (bazinė ir visos papildomos išmokos arba bazinė pensija) ir visos Austrijos gydytojų provincijų rūmų pen
sijų išmokos, pagrįstos papildoma nuostata (papildoma arba individuali pensija);

d)

Senatvės parama iš Austrijos veterinarijos gydytojų rūmų pensijų fondo;

e)

Išmokos pagal Austrijos advokatų asociacijų socialinės gerovės įstaigų įstatų A ir B dalis, išskyrus prašymus dėl iš
mokų dėl negalios, našlių ir našlaičių pensijų pagal Austrijos advokatų asociacijų socialinės gerovės įstaigų įstatų
A dalį;

f)

Išmokos, pagal 1993 m. Austrijos civilinių inžinierių rūmų aktą (Ziviltechnikerkammergesetz) mokamos Archi
tektų ir konsultacijas teikiančių inžinierių federalinių rūmų socialinės gerovės įstaigų ir socialinės gerovės įstaigų
įstatus, išskyrus išmokas dėl profesinio invalidumo ir maitintojo netekimo išmokas, susijusias su minėtomis
išmokomis;

g)

Išmokos pagal Apskaitininkų ir mokesčių konsultantų federalinių rūmų socialinės apsaugos įstaigos įstatus, kaip nu
statyta Austrijos apskaitininkų ir mokesčių konsultantų akte (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

LENKIJA
Senatvės pensijos pagal nustatytų įmokų sistemą.

SLOVĖNIJA
Pensijos pagal privalomą papildomą pensijų draudimą.

SLOVAKIJA
Privalomas senatvės pensijų kaupimas.

ŠVEDIJA
Pagal pajamas nustatoma pensija ir įmokų pensija (1998:674 Aktas).

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Diferencijuotos ištarnauto laiko išmokos, mokamos pagal 1965 m. Nacionalinio draudimo akto 36 ir 37 skirsnius ir
1966 m. Nacionalinio draudimo akto (Šiaurės Airija) 35 ir 36 skirsnius.“;
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H. IX priedas iš dalies keičiamas taip:
1.

I dalyje:
a)

Antraštės „A. BELGIJA“, „B. DANIJA“, „C. GRAIKIJA“, „D. ISPANIJA“, „E. PRANCŪZIJA“, „F. AIRIJA“, „G. NY
DERLANDAI“, „H. SUOMIJA“ ir „I. ŠVEDIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „BELGIJA“, „DANIJA“, „GRAIKIJA“,
„ISPANIJA“, „PRANCŪZIJA“, „AIRIJA“, „NYDERLANDAI“, „SUOMIJA“ ir „ŠVEDIJA“;

b)

Įrašas antrašte „AIRIJA“ perkeliamas po įrašo antrašte „DANIJA“ ir prieš įrašą antrašte „GRAIKIJA“;

c)

Po įrašo antrašte „PRANCŪZIJA“ įterpiamas šis įrašas:
„LATVIJA
Invalidumo pensijos (trečios grupės) pagal 1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 ir
2 dalis.“;

d)

Įrašas antrašte „NYDERLANDAI“ papildomas šiuo tekstu:
„2005 m. lapkričio 10 d. Įstatymas dėl darbo ir užmokesčio pagal pajėgumą dirbti (WIA).“;

e)

Įrašas antrašte „SUOMIJA“ pakeičiamas taip:
„Nacionalinės pensijos asmenims, kurie gimė neįgalūs arba tapo neįgaliais ankstyvame amžiuje (Nacionalinių
pensijų aktas Nr. 568/2007);
Nacionalinės pensijos ir sutuoktinio pensijos, nustatytos remiantis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis ir pa
skirtos iki 1994 m. sausio 1 d. (Nacionalinių pensijų akto įgyvendinamasis aktas Nr. 569/2007);
Papildoma vaiko pensijos suma apskaičiuojant nepriklausomą išmoką pagal Nacionalinių pensijų aktą (Na
cionalinių pensijų aktas Nr. 568/2007).“;

f)

Įrašas antrašte „ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:
„Švedijos su pajamomis susieta ligos kompensacija ir veiklos kompensacija (Aktas 1962:381).
Švedijos garantuota pensija ir garantuota kompensacija, kurios pakeitė viso dydžio Švedijos valstybines pen
sijas, numatytas pagal valstybinių pensijų teisės aktus, kurie buvo taikomi iki 1993 m. sausio 1 d., ir viso dy
džio valstybinę pensiją, skiriamą pagal nuo tos dienos taikomų teisės aktų pereinamojo laikotarpio taisykles.“;

2.

II dalyje:
a)

Antraštės „A. VOKIETIJA“, „B. ISPANIJA“, „C. ITALIJA“, „D. LIUKSEMBURGAS“, „E. SUOMIJA“ ir „F. ŠVE
DIJA“ atitinkamai pakeičiamos į „VOKIETIJA“, „ISPANIJA“, „ITALIJA“, „LIUKSEMBURGAS“, „SUOMIJA“ ir
„ŠVEDIJA“;

b)

Po įrašo antrašte „ITALIJA“ įterpiami šie įrašai:
„LATVIJA
Maitintojo netekimo pensija, apskaičiuojama remiantis numatomais draudimo laikotarpiais (1996 m. sausio
1 d. Valstybinių pensijų įstatymo 23 straipsnio 8 dalis).
LIETUVA
a)

Valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos, mokamos pagal Valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymą.

b)

Maitintojo netekimo ir našlaičių valstybinės socialinio draudimo pensijos, skaičiuojamos remiantis mi
rusiojo netekto darbingumo pensija pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.“;
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c)

Po įrašo antrašte „LIUKSEMBURGAS“ įterpiamas šis įrašas:
„SLOVAKIJA

3.

a)

Slovakijos invalidumo pensija ir su ja susijusi maitintojo netekimo pensija;

b)

invalidumo pensija asmeniui, kuris tapo neįgalus būdamas išlaikomu vaiku ir kurio atžvilgiu laikoma,
kad jis atitinka draudimo laikotarpio reikalavimą (Socialinio draudimo akto Nr. 461/2003 su pakeiti
mais 70 straipsnio 2 dalis, 72 straipsnio 3 dalis ir 73 straipsnio 3 bei 4 dalys).“;

III dalyje:
Įrašas „1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencija dėl socialinės apsaugos“ pakeičiamas taip: „2003 m. rug
pjūčio 18 d. Šiaurės šalių konvencija dėl socialinės apsaugos.“

I.

X priedas pakeičiamas taip:
„X PRIEDAS
SPECIALIOS NEĮMOKINĖS IŠMOKOS PINIGAIS (70 straipsnio 2 dalies c punktas)

BELGIJA
a)

Pajamas pakeičianti pašalpa (1987 m. vasario 27 d. įstatymas);

b)

Garantuotos pajamos pagyvenusiems asmenims (2001 m. kovo 22 d. įstatymas).

BULGARIJA
Socialinė senatvės pensija (Socialinio draudimo kodekso 89 straipsnis).

ČEKIJOS RESPUBLIKA
Socialinė pašalpa (Valstybinės socialinės paramos aktas Nr. 117/1995 Sb.).

DANIJA
Pensininkų apgyvendinimo išlaidos (1995 m. kovo 29 d. Įstatymu Nr. 204 konsoliduotas Įstatymas dėl individualios
apgyvendinimo paramos).

VOKIETIJA
a)

Pagyvenusiems asmenims ir sumažėjusio darbingumo asmenims minimalų pragyvenimo lygį garantuojančios pa
jamos pagal Socialinio kodekso XII knygos 4 skyrių;

b)

Išmokos, skirtos garantuoti lėšas pragyvenimui pagal pagrindinę nuostatą dėl darbo ieškančių asmenų, išskyrus at
vejus, kai šių išmokų atžvilgiu įvykdomi tinkamumo reikalavimai gauti laikiną priedą po to, kai gauta bedarbio pa
šalpa (Socialinio kodekso II knygos 24 straipsnio 1 dalis).

ESTIJA
a)

Pašalpa neįgaliems suaugusiems asmenims (1999 m. sausio 27 d. Socialinių išmokų neįgaliems asmenims aktas);

b)

Valstybinė bedarbio pašalpa (2005 m. rugsėjo 29 d. Darbo rinkos paslaugų ir paramos aktas).
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AIRIJA
a)

Pašalpa ieškantiems darbo asmenims (2005 m. Konsoliduoto socialinės gerovės akto 3 dalies 2 skyrius);

b)

Valstybinė pensija (neįmokinė) (2005 m. Konsoliduoto socialinės gerovės akto 3 dalies 4 skyrius);

c)

Našlės (neįmokinė) pensija ir našlio (neįmokinė) pensija (2005 m. Konsoliduoto socialinės gerovės akto 3 dalies
6 skyrius);

d)

Negalios pašalpa (2005 m. Konsoliduoto socialinės gerovės akto 3 dalies 10 skyrius);

e)

Judumo pašalpa (1970 m. Sveikatos akto 61 skirsnis);

f)

Aklųjų pensija (2005 m. Konsoliduoto socialinės gerovės akto 3 dalies 5 skyrius).

GRAIKIJA
Specialios išmokos pagyvenusiems asmenims (Įstatymas Nr. 1296/82).

ISPANIJA
a)

Minimalių pajamų garantija (1982 m. balandžio 7 d. Įstatymas Nr. 13/82);

b)

Išmokos pinigais pagyvenusiems asmenims ir negalintiems dirbti invalidams remti (1981 m. liepos 24 d. Karališ
kasis dekretas Nr. 2620/81);

c)

i)

Neįmokinės invalidumo pensijos ir ištarnauto laiko pensijos, kaip numatyta Bendrojo įstatymo dėl socialinės
apsaugos konsoliduoto teksto, patvirtinto 1994 m. birželio 20 d. Karališkuoju įstatymo galią turinčiu dekre
tu Nr. 1/1994, 38 straipsnio 1 dalyje; ir

ii)

išmokos, papildančios minėtąsias pensijas, kaip numatyta pagal Comunidades Autonómas teisės aktus; minė
tosiomis papildomomis išmokomis garantuojamos minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančios pajamos, at
sižvelgiant į ekonominę ir socialinę padėtį atitinkamoje Comunidades Autonómas;

d)

Pašalpos, skirtos skatinti judumą ir kompensuoti transporto išlaidas (1982 m. balandžio 7 d. Įstatymas
Nr. 13/1982).

PRANCŪZIJA
a)

Papildomos pašalpos, skiriamos iš:
i)

Specialaus invalidumo fondo ir

ii)

Senatvės solidarumo fondo atsižvelgiant į įgytas teises

(1956 m. birželio 30 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII knygoje);
b)

Neįgalių suaugusiųjų pašalpa (1975 m. birželio 30 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso
VIII knygoje);

c)

Speciali pašalpa (1952 m. liepos 10 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII knygoje) atsižvel
giant į įgytas teises;

d)

Senatvės solidarumo pašalpa (2004 m. birželio 24 d. įsakymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII kny
goje), mokama nuo 2006 m. sausio 1 d.

ITALIJA
a)

Socialinės pensijos asmenims be pragyvenimo šaltinio (1969 m. balandžio 30 d. įstatymas Nr. 153);

b)

Pensijos ir pašalpos civiliams neįgaliesiems ar invalidams (1971 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. 118, 1980 m. vasario
11 d. įstatymas Nr. 18 ir 1988 m. lapkričio 23 d. įstatymas Nr. 508);

c)

Kurčnebylių pensijos ir pašalpos (1970 m. gegužės 26 d. įstatymas Nr. 381 ir 1988 m. lapkričio 23 d. įstatymas
Nr. 508);
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d)

Pensijos ir pašalpos civiliams akliesiems (1970 m. gegužės 27 d. įstatymas Nr. 382 ir 1988 m. lapkričio 23 d. įs
tatymas Nr. 508);

e)

Minimalias pensijas papildančios išmokos (1952 m. balandžio 4 d. įstatymas Nr. 218, 1983 m. lapkričio 11 d. įs
tatymas Nr. 638 ir 1990 m. gruodžio 29 d. įstatymas Nr. 407);

f)

Negalios pašalpas papildančios išmokos (1984 m. birželio 12 d. įstatymas Nr. 222);

g)

Socialinė pašalpa (1995 m. rugpjūčio 8 d. įstatymas Nr. 335);

h)

Socialinė priemoka (1988 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. 544 1 straipsnio 1 ir 12 dalys bei vėlesni šio įstatymo
pakeitimai).

KIPRAS
a)

Socialinė pensija (1995 m. Socialinių pensijų įstatymas (Įstatymas 25(I)/95) su pakeitimais);

b)

Sunkios judėjimo negalios pašalpa (Ministrų Tarybos sprendimai: 1992 m. spalio 16 d. Nr. 38210, 1994 m. rug
pjūčio 1 d. Nr. 41370, 1997 m. birželio 11 d. Nr. 46183 ir 2001 m. gegužės 16 d. Nr. 53675);

c)

Speciali išmoka akliesiems (1996 m. Specialiųjų išmokų įstatymas (Įstatymas 77(I)/96) su pakeitimais).

LATVIJA
a)

Valstybinė socialinės apsaugos išmoka (2003 m. sausio 1 d. Valstybinių socialinių išmokų įstatymas);

b)

Pašalpa, skirta kompensuoti transporto išlaidas neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją (2003 m. sau
sio 1 d. Valstybinių socialinių išmokų įstatymas).

LIETUVA
a)

Šalpos pensija (2005 m. Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 5 straipsnis);

b)

Šalpos kompensacija (2005 m. Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 15 straipsnis);

c)

Transporto išlaidų kompensacija, skiriama neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją (2000 m. Trans
porto lengvatų įstatymo 7 straipsnis).

LIUKSEMBURGAS
Pajamos asmenims su didele negalia (2003 m. rugsėjo 12 d. įstatymo 1 straipsnio 2 dalis), išskyrus asmenis, kurie pri
pažinti neįgaliais darbuotojais ir kurie dirba įprastinėmis darbo sąlygomis arba saugioje aplinkoje.

VENGRIJA
a)

Metinė invalidumo išmoka (Ministrų Tarybos dekretas Nr. 83/1987 (XII 27) dėl metinių invalidumo išmokų);

b)

Neįmokinė senatvės pašalpa (1993 m. III aktas dėl socialinio administravimo ir socialinių išmokų);

c)

Transporto pašalpa (Vyriausybės dekretas Nr. 164/1995 (XII 27) dėl transporto pašalpų asmenims su sunkia fizine
negalia).

MALTA
a)

Papildoma pašalpa (1987 m. Socialinės apsaugos akto (Cap. 318) 73 skirsnis);

b)

Senatvės pensija (1987 m. Socialinės apsaugos aktas (Cap. 318)).
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NYDERLANDAI
a)

1997 m. balandžio 24 d. Pagalbos neįgaliems jauniems asmenims aktas (Wajong);

b)

1986 m. lapkričio 6 d. Papildomų išmokų aktas (TW).

AUSTRIJA
Kompensacinis priedas (1955 m. rugsėjo 9 d. Federalinis aktas dėl bendrojo socialinio draudimo – ASVG, 1978 m. spa
lio 11 d. Federalinis aktas dėl asmenų, vykdančių prekybinę ir komercinę veiklą, socialinio draudimo – GSVG ir 1978 m.
spalio 11 d. Federalinis aktas dėl ūkininkų socialinio draudimo – BSVG).

LENKIJA
Socialinė pensija (2003 m. birželio 27 d. Aktas dėl socialinių pensijų).

PORTUGALIJA
a)

Neįmokinė valstybinė senatvės ir invalidumo pensija (1980 m. spalio 13 d. Dekretas–įstatymas Nr. 464/80);

b)

Neįmokinė našlystės pensija (1981 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės dekretas Nr. 52/81);

c)

Solidarumo pašalpa pagyvenusiesiems (2005 m. gruodžio 29 d. Dekretas–įstatymas Nr. 232/2005, pakeistas
2006 m. gruodžio 11 d. Dekretu–įstatymu Nr. 236/2006).

SLOVĖNIJA
a)

Valstybinė pensija (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir negalios draudimo aktas);

b)

Pensininkų pajamų rėmimas (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir negalios draudimo aktas);

c)

Išlaikymo pašalpa (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir negalios draudimo aktas).

SLOVAKIJA
a)

Pensijų, kurios yra vienintelis pajamų šaltinis, koregavimas iki 2004 m. sausio 1 d.;

b)

Socialinė pensija, paskirta iki 2004 m. sausio 1 d.

SUOMIJA
a)

Būsto pašalpa pensininkams (Aktas dėl būsto pašalpos pensininkams 571/2007);

b)

Darbo rinkos rėmimas (Bedarbio išmokų aktas 1290/2002);

c)

Speciali parama imigrantams (Aktas dėl specialios paramos imigrantams 1192/2002).

ŠVEDIJA
a)

Būsto priedai pensiją gaunantiems asmenims (Įstatymas 2001:761);

b)

Finansinė parama pagyvenusiems asmenims (Įstatymas 2001:853).
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JUNGTINĖ KARALYSTĖ

J.

a)

Valstybinės pensijų paskolos (2002 m. Valstybinių pensijų paskolų aktas ir 2002 m. Valstybinių pensijų paskolų
aktas (Šiaurės Airija));

b)

Pagal pajamas nustatomos pašalpos darbo ieškantiems asmenims (1995 m. Aktas dėl darbo ieškančių asmenų ir
1995 m. Įsakymas dėl darbo ieškančių asmenų (Šiaurės Airija));

c)

Pajamų rėmimas (1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų aktas ir 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir
išmokų aktas (Šiaurės Airija));

d)

Negalios pragyvenimo pašalpos judumo dalis (1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų aktas ir 1992 m. So
cialinės apsaugos įmokų ir išmokų aktas (Šiaurės Airija)).“

XI priedas pakeičiamas taip:

„XI PRIEDAS
SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMO
(51 straipsnio 3 dalis, 56 straipsnio 1 dalis ir 83 straipsnis)

BULGARIJA
Bulgarijos sveikatos draudimo akto 33 straipsnio 1 dalis taikoma visiems asmenims, kurių atžvilgiu Bulgarija yra kom
petentinga valstybė narė pagal šio reglamento III antraštinės dalies 1 skyrių.

ČEKIJOS RESPUBLIKA
Nustatant šeimos narius pagal 1 straipsnio i punktą sąvoka „sutuoktinis“ taip pat apima registruotą partnerį, kaip api
brėžta Čekijos Respublikos akte Nr. 115/2006 rink. dėl registruotos partnerystės.

DANIJA
1. a)

Apskaičiuojant pensiją pagal lov om social pension (Socialinių pensijų aktas) darbo pagal darbo sutartį arba sa
varankiško darbo laikotarpiai, kuriuos pagal Danijos teisės aktus įgijo pasienio darbuotojas arba darbuotojas,
kuris atvyko į Daniją dirbti sezoninio darbo, yra laikomi gyvenimo laikotarpiais, kuriuos Danijoje įgijo pergy
venęs sutuoktinis, jeigu šiais laikotarpiais pergyvenęs sutuoktinis ir pirmiau minėtas darbuotojas buvo susiję
santuokos ryšiais ir negyveno skyriumi arba de facto negyveno skyriumi dėl nesuderinamumo ir jeigu šiais lai
kotarpiais sutuoktinis gyveno kitos valstybės narės teritorijoje. Šiame punkte „sezoninis darbas“ – sezonų kai
tos nulemtas kiekvienais metais pasikartojantis darbas.

b)

Apskaičiuojant pensiją pagal lov om social pension (Socialinių pensijų aktas) darbo pagal darbo sutartį arba sa
varankiško darbo laikotarpiai, kuriuos pagal Danijos teisės aktus įgijo asmuo, kuriam netaikomas 1 dalies
a punktas, iki 1984 m. sausio 1 d., yra laikomi gyvenimo laikotarpiais, kuriuos Danijoje įgijo pergyvenęs su
tuoktinis, jeigu šiais laikotarpiais pergyvenęs sutuoktinis ir pirmiau minėtas asmuo buvo susiję santuokos ry
šiais ir negyveno skyriumi arba de facto negyveno skyriumi dėl nesuderinamumo ir jeigu šiais laikotarpiais
sutuoktinis gyveno kitos valstybės narės teritorijoje.

c)

Laikotarpiai, kurie turi būti įskaityti pagal a ir b punktus, neįskaitomi, jeigu jie sutampa su laikotarpiais, kurie
buvo įskaityti apskaičiuojant pensiją, kuri turi būti mokama atitinkamam asmeniui pagal kitos valstybės narės
privalomojo draudimo teisės aktus, arba su laikotarpiais, kuriais atitinkamas asmuo gavo pensiją pagal tokius
teisės aktus. Tačiau šie laikotarpiai įskaitomi, jeigu metinis minėtos pensijos dydis yra mažesnis už pusę socia
linės pensijos bazinio dydžio.
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2. a)

Nepaisant šio reglamento 6 straipsnio nuostatų, asmenys, kurie nedirbo mokamo darbo vienoje arba keliose
valstybėse narėse, turi teisę gauti Danijos socialinę pensiją tik tuo atveju, jei jie nuolat gyvena arba anksčiau
nuolat gyveno Danijoje ne trumpiau kaip trejus metus, atsižvelgiant į Danijos teisės aktuose nustatytus am
žiaus apribojimus. Atsižvelgiant į šio reglamento 4 straipsnį, 7 straipsnis netaikomas Danijos socialinei pen
sijai, į kurią tokie asmenys įgijo teisę.

b)

Pirmiau minėtos nuostatos netaikomos asmenų, kurie dirba arba dirbo mokamą darbą Danijoje, šeimos narių
arba studentų ar jų šeimų narių teisei į Danijos socialinę pensiją.

3. Laikinai išmokai, skiriamai bedarbiams, kuriems buvo leista pasinaudoti ledighedsydelse („lankstaus darbo“ sistema)
(1997 m. birželio 10 d. Įstatymas Nr. 455), taikomas šios reglamento III antraštinės dalies 6 skyrius. Į kitą valstybę
narę išvykstančių bedarbių atveju bus taikomi 64 ir 65 straipsniai, jeigu šios valstybės narės įdarbinimo sistemos,
skirtos tai pačiai asmenų kategorijai, yra panašios.

4. Tuo atveju, kai Danijos socialinės pensijos gavėjas kitoje valstybėje narėje taip pat turi teisę gauti ir maitintojo ne
tekimo pensiją, šios pensijos įgyvendinant Danijos teisės aktus laikomos tos pačios rūšies išmokomis, kaip apibrėžta
šio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje, tačiau su sąlyga, kad asmuo, kurio draudimo arba gyvenimo laikotarpių pa
grindu apskaičiuojama maitintojo netekimo pensija, taip pat yra įgijęs teisę į Danijos socialinę pensiją.

VOKIETIJA

1. Nepaisant šio reglamento 5 straipsnio a punkto ir Sozialgesetzbuch VI (Socialinio kodekso VI tomo) 5 straipsnio 4 da
lies 1 punkto, asmuo, kuris gauna visą senatvės pensiją pagal kitos valstybės narės teisės aktus, gali prašyti būti ap
draustas privalomuoju draudimu pagal Vokietijos pensinio draudimo sistemą.

2. Nepaisant šio reglamento 5 straipsnio a punkto ir Sozialgesetzbuch VI (Socialinio kodekso VI tomo) 7 straipsnio 1 ir
3 dalių, asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju draudimu kitoje valstybėje narėje arba gauna senatvės pensiją pa
gal kitos valstybės narės teisės aktus, Vokietijoje gali pasirinkti savanoriško draudimo sistemą.

3. Kad išmokėtų išmokas pinigais pagal Socialinio kodekso V tomo 47 straipsnio 1 dalį, VII tomo 47 straipsnio 1 dalį
ir Reichsversicherungsordnung 200 straipsnio 2 dalį apdraustiems asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje, Vo
kietijos draudimo sistemos apskaičiuoja grynąjį darbo užmokestį, kuris naudojamas išmokoms įvertinti tarsi ap
draustas asmuo gyventų Vokietijoje, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prašo įvertinimo remiantis jo realiai
gaunamu darbo užmokesčiu.

4. Kitų valstybių narių piliečiai, kurių nuolatinė ar pagrindinė gyvenamoji vieta yra ne Vokietijoje ir kurie atitinka Vo
kietijos pensinio draudimo sistemos bendras sąlygas, gali savanoriškai mokėti įmokas tik tuo atveju, jei anksčiau jie
buvo apdrausti savanorišku ar privalomu draudimu Vokietijos pensinio draudimo sistemoje; tai taip pat taikoma as
menims be pilietybės ir pabėgėliams, kurių nuolatinė ar pagrindinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje.

5. Pauschale Anrechnungszeit (fiksuotas įskaitytas laikotarpis) pagal Sozialgesetzbuch VI (Socialinio kodekso VI tomas)
253 straipsnį nustatomas vien tik Vokietijoje įgytų laikotarpių atžvilgiu.

6. Tais atvejais, kai pensijos perskaičiavimui taikomi 1991 m. gruodžio 31 d. galioję pensijas reglamentuojantys Vo
kietijos teisės aktai, įskaitant Vokietijos Ersatzzeiten (pakaitinius laikotarpius) taikomi tik Vokietijos teisės aktai.

7. Taikant šį reglamentą toliau taikomi Vokietijos teisės aktai dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, už ku
riuos turi būti atlyginta pagal užsienio pensijas reglamentuojantį įstatymą, ir dėl išmokų už draudimo laikotarpius,
kurie gali būti įskaityti pagal užsienio pensijas reglamentuojantį įstatymą Perkeltų asmenų ir pabėgėlių reikalų akto
(Bundesvertriebenengesetz) 1 dalies 2 punkto 3 papunktį nurodytose teritorijose, nepaisant Užsienio pensijų akto (Frem
drentengesetz) 2 dalies nuostatų.

8. Apskaičiuojant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytą teorinį dydį laisvosioms pro
fesijoms skirtose pensijos sistemose, kompetentinga įstaiga, atsižvelgdama į kiekvienus draudimo metus, įgytus pa
gal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus, remiasi vidutiniu metiniu teisės į pensiją, kuri įgyjama mokant
įmokas kompetentingoms įstaigoms per priklausymo joms laikotarpį, dydžiu.
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ESTIJA

Tėvystės išmokų apskaičiavimo tikslais darbo pagal darbo sutartį laikotarpiai, įgyti ne Estijoje, o kitoje valstybėje narėje,
laikomi pagrįstais tuo pačiu socialinio mokesčio vidurkiu, kuris buvo mokamas darbo pagal darbo sutartį Estijoje lai
kotarpiais, su kuriais jie susumuojami. Jeigu referenciniais metais asmuo dirbo pagal darbo sutartį tik kitose valstybėse
narėse, laikoma, kad išmokos apskaičiavimas yra pagrįstas socialinio mokesčio vidurkiu, kuris buvo sumokėtas Estijoje
laikotarpiu nuo referencinių metų iki motinystės atostogų.

AIRIJA
1. Nepaisant šio reglamento 21 straipsnio 2 dalies ir 62 straipsnio, apskaičiuojant apdraustojo asmens nustatytą ap
skaičiuojamą savaitinį darbo užmokestį skiriant ligos arba bedarbio išmokas pagal Airijos teisės aktus, suma, lygi
atitinkamų nustatytų metų pagal darbo sutartį dirbančio asmens savaitinio darbo užmokesčio vidurkiui, įskaitoma
to apdraustojo asmens kiekvienai darbo pagal sutartį savaitei, kurią jis tais nustatytais metais dirbo pagal kitos vals
tybės narės teisės aktus.
2. Kai taikomas šio reglamento 46 straipsnis, jeigu atitinkamas asmuo netenka darbingumo ir todėl tampa invalidu tuo
metu, kai jam taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, 2005 m. Socialinės gerovės konsolidavimo akto 118 skirs
nio 1 dalies a punkto taikymo tikslais Airija įskaito visus laikotarpius, kuriais dėl invalidumo praradus minėtą dar
bingumą tas asmuo būtų buvęs laikomas netekusiu darbingumo pagal Airijos teisės aktus.

GRAIKIJA
1. Įstatymas Nr. 1469/84 dėl Graikijos piliečių ir graikų kilmės užsienio valstybių piliečių savanoriško dalyvavimo pen
sinio draudimo sistemoje taikomas kitų valstybių narių piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kai ati
tinkami asmenys, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją ar buvimo vietą, kažkada praeityje buvo apdrausti privalomu ar
savanorišku draudimu Graikijos pensinio draudimo sistemoje.
2. Nepaisant šio reglamento 5 straipsnio a punkto ir įstatymo Nr. 1140/1981 34 straipsnio, asmuo, pagal kitos vals
tybės narės teisės aktus gaunantis pensiją dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų, gali prašyti būti ap
draustas privalomu draudimu pagal žemės ūkio darbuotojų draudimo sistemoje taikomus teisės aktus, jei jis užsiima
veikla, patenkančia į šių teisės aktų taikymo sritį.

ISPANIJA
1. Įgyvendinant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, metai, kurių darbuotojui trūksta iki pen
sinio arba privalomo išėjimo į pensiją amžiaus, kaip nurodyta Ley de clases Pasivas del Estado (Valstybės pensininkų
įstatymas) suvestinės redakcijos 31 straipsnio 4 dalyje, įskaitomi kaip tarnybos valstybei metai tik tuo atveju, jeigu
įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turi būti mokamos invalidumo arba mirties pensijos, išmokų gavėjui buvo
taikoma speciali Ispanijos valstybės tarnautojams skirta sistema arba jeigu jis vertėsi veikla, kuriai pagal tą sistemą
taikomos panašios sąlygos, arba įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turi būti mokamos pensijos, išmokų gavė
jas vertėsi veikla, kurią vykdant atitinkamam asmeniui turėjo būti taikoma valstybės tarnautojams, ginkluotosioms
pajėgoms ir teismams skirta speciali valstybės sistema, jei ši veikla būtų buvusi vykdoma Ispanijoje.
2. a)

Pagal šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies c punktą Ispanijos teorinė išmoka apskaičiuojama remiantis fakti
nėmis asmens įmokomis, kurias jis mokėjo prieš paskutiniosios įmokos Ispanijos socialinei apsaugai sumokė
jimą ėjusiais metais. Tais atvejais, kai apskaičiuojant bazinę pensiją turi būti atsižvelgta į draudimo ir (arba)
gyvenimo laikotarpius pagal kitų valstybių narių teisės aktus, minėtiems laikotarpiams naudojama Ispanijos
įmokų bazė, taikyta referenciniams laikotarpiams artimiausiu laiku, atsižvelgiant į mažmeninių kainų indekso
raidą.

b)

Įgytos pensijos dydis padidinamas pagal apskaičiuotą kiekvienų kitų metų tos pačios rūšies pensijų padidinimą
ir pakartotinį vertinimą.

3. Kitose valstybėse narėse įgyti laikotarpiai, kurie turi būti apskaičiuojami pagal valstybės tarnautojams, ginkluoto
sioms pajėgoms ir teismų administracijos darbuotojams skirtą specialią sistemą, taikant šio reglamento 56 straipsnį
prilyginami laiko požiūriu artimiausiems laikotarpiams, kuriuos asmuo įgijo Ispanijoje kaip valstybės tarnautojas.
4. Visiems pagal reglamentą išmokas gaunantiems asmenims, kurie savo vardu mokėjo įmokas pagal Ispanijos teisės
aktus iki 1967 m. sausio 1 d., priklauso papildomos sumos, atsižvelgiant į amžių, nurodytos Bendrojo socialinės
apsaugos įstatymo antrojoje pereinamojo laikotarpio nuostatoje; taikant šio reglamento 5 straipsnį draudimo lai
kotarpių, kurie įgyti kitoje valstybėje narėje iki pirmiau nurodytos datos, nebus įmanoma laikyti lygiaverčiais įmo
koms, mokamoms Ispanijoje, tik šiais tikslais. Vietoje 1967 m. sausio 1 d. jūrininkams skirtos specialios sistemos
atveju taikoma 1970 m. rugpjūčio 1 d., o specialios kalnakasybai skirtos socialinės apsaugos sistemos atveju –
1969 m. balandžio 1 d.
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PRANCŪZIJA

1. Kitų valstybių narių piliečiai, kurių nuolatinė ar pagrindinė gyvenamoji vieta yra ne Prancūzijoje ir kurie atitinka
Prancūzijos pensinio draudimo sistemos bendras sąlygas, gali savanoriškai į ją mokėti įmokas tik tuo atveju, jei anks
čiau jie buvo apdrausti savanorišku ar privalomu draudimu Prancūzijos pensinio draudimo sistemoje; tai taip pat
taikoma asmenims be pilietybės ir pabėgėliams, kurių nuolatinė ar pagrindinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje
narėje.
2. Asmenų, Prancūzijoje gaunančių išmokas natūra pagal šio reglamento 17, 24 arba 26 straipsnius, kurie yra Pran
cūzijos Aukštutinio Reino, Žemutinio Reino arba Mozelio departamentų nuolatiniai gyventojai, išmokos natūra, tei
kiamos kitos valstybės narės, kuri yra atsakinga už jų finansavimą, įstaigos vardu, apima išmokas, kurios mokamos
ir pagal bendrąją ligos draudimo sistemą, ir pagal Elzaso ir Mozelio vietinę privalomąją papildomą ligos draudimo
sistemą.
3. Taikant šio reglamento III antraštinės dalies 5 skyrių Prancūzijos teisės aktai, taikomi asmeniui, kuris dirba arba anks
čiau dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, apima ir pagrindinę (-es) senatvės draudimo sistemą (-as), ir pa
pildomą (-as) pensijų sistemą (-as), kuri (kurios) buvo taikoma (-os) tam asmeniui.

KIPRAS
Taikant šio reglamento 6, 51 ir 61 straipsnių nuostatas kiekvieno laikotarpio, prasidedančio 1980 m. spalio 6 d. arba
vėliau, draudimo savaitė pagal Kipro Respublikos teisės aktus nustatoma padalinant visą atitinkamo laikotarpio apdraus
tąjį darbo užmokestį iš pagrindinio apdraustojo darbo užmokesčio, taikomo atitinkamais įmokų mokėjimo metais, sa
vaitinės sumos, jeigu taip nustatytų savaičių skaičius neviršija atitinkamo laikotarpio kalendorinių savaičių skaičiaus.

MALTA
Specialios nuostatos valstybės tarnautojams
a)

Tik taikant šio reglamento 49 ir 60 straipsnius asmenys, kurie įdarbinti pagal Maltos ginkluotųjų pajėgų aktą (Mal
tos teisės aktų 220 skyrius), Policijos aktą (Maltos teisės aktų 164 skyrius) ir Kalėjimų aktą (Maltos teisės aktų
260 skyrius), laikomi valstybės tarnautojais;

b)

Pagal minėtus aktus ir pagal Pensijų įsakymą (Maltos įstatymų 93 skyrius) mokamos pensijos šio reglamento
1 straipsnio e punkto tikslu bus laikomos „specialia sistema valstybės tarnautojams“.

NYDERLANDAI
1. Sveikatos priežiūros draudimas
a)

Įgyvendinant šio reglamento III antraštinės dalies 1 ir 2 skyrius, pagal Nyderlandų teisės aktus teisę į išmokas
natūra turintys asmenys yra:
i)

asmenys, kurie pagal Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo aktas) 2 straipsnį privalo suda
ryti draudimo sutartį su sveikatos priežiūros draudiku, ir

ii)

jei jie nepatenka į i papunkčio taikymo sritį, aktyvios tarnybos karinio personalo šeimos nariai, gyvenan
tys kitoje valstybėje narėje, ir asmenys, gyvenantys kitoje valstybėje narėje ir pagal šį reglamentą įgiję teisę
į sveikatos priežiūrą savo gyvenamosios vietos valstybėje, kurių išlaidas padengia Nyderlandai.

b)

1 dalies a punkto i papunktyje nurodyti asmenys pagal Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo ak
tas) nuostatas turi būti sudarę draudimo sutartį su sveikatos priežiūros draudiku, o 1 dalies a punkto ii pa
punktyje nurodyti asmenys turi būti užsiregistravę College voor zorgverzekeringen (Sveikatos priežiūros draudimo
valdyba).

c)

a punkte nurodytiems asmenims ir jų šeimos nariams taikomos Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros drau
dimo akto) ir Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Bendrojo akto dėl išskirtinių medicininių išlaidų) nuostatos
dėl pareigos mokėti įmokas. Šeimos narių atžvilgiu įmokas moka tas asmuo, per kurį įgyjama teisė į sveikatos
priežiūrą, išskyrus karinio personalo šeimos narius, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, kurie įmokas moka
tiesiogiai.
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d)

Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo aktas) nuostatos dėl pavėluoto draudimo mutatis mutandis
taikomos 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytiems asmenims pavėluotos registracijos College voor zorgver
zekeringen (Sveikatos priežiūros draudimo valdyba) atveju.

e)

Asmenys, kurie turi teisę į išmokas natūra ne pagal Nyderlandų, o pagal kitos valstybės narės teisės aktus ir
kurie nuolat arba laikinai gyvena Nyderlanduose, turi teisę gauti išmokas natūra pagal polisą, kurį apdraustie
siems Nyderlanduose suteikia nuolatinės arba laikinos gyvenamosios vietos įstaiga, atsižvelgiant į Zorgverzeke
ringswet (Sveikatos priežiūros draudimo aktas) 11 straipsnio 1, 2 bei 3 dalis ir 19 straipsnio 1 dalį, taip pat
išmokas natūra, numatytas Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Bendrasis aktas dėl išskirtinių medicininių
išlaidų).

f)

šio reglamento 23–30 straipsnių taikymo tikslais toliau išvardytos išmokos (be pensijų, kurioms taikomi šio
reglamento III antraštinės dalies 4 ir 5 skyriai) prilyginamos pagal Nyderlandų teisės aktus mokamoms
pensijoms:

g)

—

pensijos, skiriamos pagal 1966 m. sausio 6 d. Įstatymą dėl valstybės tarnautojų ir maitintojo netekusių
asmenų pensijų (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Nyderlandų valstybės tarnautojų pensijų aktas),

—

pensijos, skiriamos pagal 1966 m. spalio 6 d. Įstatymą dėl kariškių ir maitintojo netekusių asmenų pen
sijų (Algemene militaire pensioenwet) (Karinės tarnybos pensijų aktas),

—

nedarbingumo išmokos, skiriamos pagal 1972 m. birželio 7 d. Įstatymą dėl nedarbingumo išmokų ka
riškiams (Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (Kariškių nedarbingumo aktas),

—

pensijos, skiriamos pagal 1967 m. vasario 15 d. Įstatymą dėl NV Nederlandse Spoorwegen (Nyderlandų ge
ležinkelių bendrovė) darbuotojų ir maitintojo netekusių asmenų pensijų (Spoorwegpensioenwet) (Geležin
keliečių pensijų aktas),

—

pensijos, skiriamos pagal Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Reglamentas dėl įdarbini
mo Nyderlandų geležinkelių bendrovėje sąlygų),

—

išmokos, skiriamos į pensiją išėjusiems asmenims, kol jie nepasiekė pensinio 65 metų amžiaus, pagal pen
siją, skirtą senatvėje aprūpinti pajamomis anksčiau pagal darbo sutartį dirbusius asmenis, arba išmokos,
numatytos ankstyvo pasitraukimo iš darbo rinkos atveju pagal valstybės nustatytą sistemą arba pagal ko
lektyvinį susitarimą, skirtą 55 metų amžiaus ar vyresniems asmenims,

—

išmokos, pagal atleidimo dėl darbo vietų mažinimo, senatvės pensijos ir ankstyvo išėjimo į pensiją atveju
taikomą sistemą, skiriamos kariškiams ir valstybės tarnautojams.

Šio reglamento III antraštinės dalies 1 ir 2 skyrių taikymo tikslais, Nyderlandų sistemoje numatyta kompensa
cija už nepateiktas draudimines pretenzijas, kuri mokama, jei ribotai naudojamasi sveikatos priežiūros paslau
gomis, laikoma ligos išmoka pinigais.

2. Algemene Ouderdomswet (AOW) (Nyderlandų teisės aktas dėl bendrojo senatvės draudimo) taikymas
a)

Algemene Ouderdomswet (AOW) (Nyderlandų teisės aktas dėl bendrojo senatvės draudimo) 13 straipsnio 1 da
lyje nurodytas sumažinimas netaikomas kalendoriniams metams iki 1957 m. sausio 1 d., kuriais išmokų ga
vėjas, neatitinkantis sąlygų, pagal kurias tokie metai laikomi draudimo laikotarpiais:
—

būdamas 15–65 metų amžiaus gyveno Nyderlanduose, arba

—

gyvendamas kitoje valstybėje narėje, Nyderlanduose dirbo Nyderlanduose įsisteigusiam darbdaviui, arba

—

dirbo kitoje valstybėje narėje laikotarpiais, kurie pagal Nyderlandų socialinės apsaugos sistemą laikomi
draudimo laikotarpiais.

Nukrypstant nuo AOW 7 straipsnio, kiekvienas asmuo, kuris pirmiau nurodytomis sąlygomis Nyderlanduose
gyveno arba dirbo tik iki 1957 m. sausio 1 d., taip pat laikomas turinčiu teisę į pensiją.
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b)

AOW 13 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumažinimas netaikomas kalendoriniams metams iki 1989 m. rugpjū
čio 2 d., kuriais būdamas 15–65 metų amžiaus, kitoje nei Nyderlandai valstybėje narėje gyvenęs, vedęs ar tuo
metu vedęs asmuo buvo neapdraustas pagal pirmiau minėtą teisės aktą, jeigu tie kalendoriniai metai sutampa
su draudimo laikotarpiais, kuriuos asmens sutuoktinis įgijo pagal tą teisės aktą, arba su kalendoriniais metais,
kuriuos reikia įskaityti pagal 2 dalies a punktą, jeigu tuo metu šių asmenų santuoka nebuvo iširusi.
Nukrypstant nuo AOW 7 straipsnio, laikoma, kad toks asmuo turi teisę į pensiją.

c)

AOW 13 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumažinimas netaikomas kalendoriniams metams iki 1957 m. sausio
1 d., kuriais pensininko sutuoktinis, neatitinkantis sąlygų, pagal kurias tokie metai laikomi draudimo
laikotarpiais:
—

būdamas 15–65 metų amžiaus gyveno Nyderlanduose, arba

—

gyvendamas kitoje valstybėje narėje, Nyderlanduose dirbo Nyderlanduose įsisteigusiam darbdaviui, arba

—

dirbo kitoje valstybėje narėje laikotarpiais, kurie pagal Nyderlandų socialinės apsaugos sistemą laikomi
draudimo laikotarpiais.

d)

AOW 13 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumažinimas netaikomas kalendoriniams metams iki 1989 m. rugpjū
čio 2 d., kuriais, būdamas 15–65 metų amžiaus, kitoje nei Nyderlandai valstybėje narėje gyvenantis pensinin
ko sutuoktinis buvo neapdraustas pagal pirmiau minėtą teisės aktą, jeigu tie kalendoriniai metai sutampa su
draudimo laikotarpiais, kuriuos pensininkas įgijo pagal tą teisės aktą, arba su kalendoriniais metais, kurie turi
būti įskaityti pagal 2 dalies a punktą, jeigu tuo metu šių asmenų santuoka nebuvo iširusi.

e)

2 dalies a, b, c ir d punktai netaikomi laikotarpiams, sutampantiems su:
—

laikotarpiais, kuriuos galima įskaityti apskaičiuojant teises į pensiją pagal kitos nei Nyderlandai valstybės
narės senatvės draudimo teisės aktus, arba

—

laikotarpiais, kuriais atitinkamam asmeniui buvo mokama senatvės pensija pagal tokius teisės aktus.

Taikant šią nuostatą, neįskaitomi savanoriško draudimo laikotarpiai, įgyti pagal kitos valstybės narės sistemą.
f)

2 dalies a, b, c ir d punktai taikomi tik tuo atveju, jeigu atitinkamas asmuo, būdamas vyresnis nei 59 metų am
žiaus, šešerius metus gyveno vienoje arba keliose valstybėse narėse ir tik tiek laiko, kiek jis gyveno vienoje iš tų
valstybių narių.

g)

Nukrypsant nuo AOW IV skyriaus, kiekvienam kitos nei Nyderlandai valstybės narės gyventojui, kurio sutuok
tiniui pagal tą teisės aktą taikomas privalomasis draudimas, leidžiama apsidrausti savanorišku draudimu pagal
tą teisės aktą tais laikotarpiais, kuriais jo sutuoktinis yra apdraustas privalomuoju draudimu.
Šis leidimas galioja ir tada, kai dėl mirties nutrūksta sutuoktinio privalomasis draudimas ir kai maitintojo ne
tekęs asmuo gauna tik pensiją pagal Algemene Nabestaandenwet (Nyderlandų bendrasis įstatymas dėl maitintojo
netekusių išlaikytinių).
Bet kuriuo atveju leidimas apsidrausti savanorišku draudimu nustoja galioti asmeniui sulaukus 65 metų.
Savanoriško draudimo įmokos nustatomos remiantis nuostatomis dėl savanoriško draudimo įmokų nustaty
mo pagal AOW. Tačiau jeigu savanorišku draudimu apsidraudžiama po 2 dalies b punkte nurodyto draudimo
laikotarpio, įmoka nustatoma remiantis nuostatomis dėl privalomojo draudimo įmokų nustatymo pagal AOW
ir laikoma, kad pajamos, kurias reikia įskaityti, buvo gautos Nyderlanduose.

h)

2 dalies g punkte nurodytas leidimas nesuteikiamas asmenims, apdraustiems pagal kitos valstybės narės teisės
aktus, reglamentuojančius pensijas arba maitintojo netekimo išmokas;

i)

Asmuo, norintis apsidrausti savanorišku draudimu pagal 2 dalies g punktą, turi kreiptis į Socialinio draudimo
banką (Sociale Verzekeringsbank) ne vėliau kaip per vienerius metus nuo dienos, kai įvykdomos savanoriško drau
dimo sąlygos.
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3. Algemene Nabestaandenwet (ANW) (Nyderlandų bendrasis įstatymas dėl maitintojo netekusių asmenų draudimo)
taikymas
a)

Jeigu pagal šio reglamento 51 straipsnio 3 dalį pergyvenęs sutuoktinis turi teisę į maitintojo netekimo pensiją
pagal Algemene Nabestaandenwet (ANW) (Bendrasis įstatymas dėl maitintojo netekusių išlaikytinių), ta pensija
apskaičiuojama pagal šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą.
Taikant šias nuostatas, iki 1959 m. spalio 1 d. įgyti draudimo laikotarpiai taip pat laikomi pagal Nyderlandų
teisės aktus įgytais draudimo laikotarpiais, jeigu šiais laikotarpiais apdraustasis, būdamas vyresnis nei 15 metų:
—

gyveno Nyderlanduose, arba

—

gyvendamas kitoje valstybėje narėje, Nyderlanduose dirbo Nyderlanduose įsisteigusiam darbdaviui, arba

—

dirbo kitoje valstybėje narėje laikotarpiais, kurie pagal Nyderlandų socialinės apsaugos sistemą laikomi
draudimo laikotarpiais.

b)

Neįskaitomi laikotarpiai, kurie turi būti įskaityti pagal 3 dalies a punktą ir kurie sutampa su privalomojo drau
dimo laikotarpiais, įgytais pagal kitos valstybės narės teisės aktus dėl maitintojo netekimo pensijų.

c)

Taikant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą, draudimo laikotarpiais laikomi tik tie draudimo lai
kotarpiai, kuriuos pagal Nyderlandų teisės aktus asmuo įgijo būdamas vyresnis nei 15 metų.

d)

Nukrypstant nuo ANW 63a straipsnio 1 dalies, kitos nei Nyderlandai valstybės narės gyventojui, kurio sutuok
tinis yra apdraustas privalomuoju draudimu pagal ANW, leidžiama apsidrausti savanorišku draudimu pagal tą
teisės aktą, jeigu toks draudimas jau buvo įsigaliojęs iki šio reglamento taikymo pradžios, tačiau tik laikotar
piais, kuriais sutuoktinis yra apdraustas privalomuoju draudimu.
Šis leidimas nebegalioja nuo sutuoktinio privalomojo draudimo pagal ANW pasibaigimo dienos, išskyrus at
vejus, kai sutuoktinio privalomasis draudimas pasibaigia dėl jo mirties ir kai maitintojo netekęs asmuo gauna
tik pensiją pagal ANW.
Bet kuriuo atveju leidimas apsidrausti savanorišku draudimu nustoja galioti asmeniui sulaukus 65 metų.
Savanoriško draudimo įmokos nustatomos remiantis nuostatomis dėl savanoriško draudimo įmokų nustaty
mo pagal ANW. Tačiau jeigu savanorišku draudimu apsidraudžiama po 2 dalies b punkte nurodyto draudimo
laikotarpio, įmoka nustatoma remiantis nuostatomis dėl privalomojo draudimo įmokų nustatymo pagal ANW
ir laikoma, kad pajamos, kurias reikia įskaityti, buvo gautos Nyderlanduose.

4. Nyderlandų teisės aktų, susijusių su nedarbingumu, taikymas
a)

Jeigu atitinkamas asmuo pagal šio reglamento 51 straipsnio 3 dalį turi teisę gauti Nyderlandų invalidumo iš
moką, apskaičiuojant šią išmoką šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas dydis nustatomas:
i)

ii)

jeigu asmuo, prieš netekdamas darbingumo, paskutiniu metu dirbo pagal darbo sutartį, kaip apibrėžta šio
reglamento 1 straipsnio a punkte:
—

laikantis Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (Nedarbingumo aktas) nustatytų nuostatų, jei
asmuo neteko darbingumo iki 2004 m. sausio 1 d., arba

—

laikantis Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (Darbo ir pajamų pagal darbingumą aktas)
nustatytų nuostatų, jei asmuo neteko darbingumo 2004 m. sausio 1 d. arba vėliau.

jeigu atitinkamas asmuo, prieš netekdamas darbingumo, paskutiniu metu dirbo savarankiškai, kaip api
brėžta šio reglamento 1 straipsnio b punkte, laikantis Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(WAZ) (Savarankiškai dirbančių asmenų nedarbingumo aktas) nustatytų nuostatų, jeigu asmuo neteko ne
darbingumo iki 2004 m. rugpjūčio 1 d.
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b)

Apskaičiuodamos išmokas pagal WAO, WIA arba WAZ, Nyderlandų įstaigos įskaito:
—

Nyderlanduose iki 1967 m. liepos 1 d. įgytus mokamo darbo laikotarpius ir jiems prilygintus laikotarpius,

—

pagal WAO įgytus draudimo laikotarpius,

—

vyresnio nei 15 metų amžiaus asmens pagal Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (Bendrasis nedar
bingumo aktas) įgytus draudimo laikotarpius, jeigu tie laikotarpiai nesutampa su pagal WAO įgytais drau
dimo laikotarpiais,

—

pagal WAZ įgytus draudimo laikotarpius,

—

pagal WIA įgytus draudimo laikotarpius.

AUSTRIJA
1. Siekiant įgyti pensinio draudimo laikotarpius, mokymasis kitos valstybės narės mokykloje arba panašioje švietimo
įstaigoje prilyginamas mokymuisi mokykloje arba švietimo įstaigoje pagal Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) (Bendrasis socialinės apsaugos aktas) 227 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 228 straipsnio 1 dalies 3 punktą,
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Federalinis aktas dėl asmenų, vykdančių prekybinę ir komercinę veiklą,
socialinio draudimo) 116 straipsnio 7 dalį ir Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (Ūkininkų socialinės apsaugos
aktas) 107 straipsnio 7 dalį, jeigu atitinkamam asmeniui kuriuo nors metu buvo taikomi Austrijos teisės aktai dėl
to, kad jis dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, ir yra sumokėtos specialios įmokos, numatytos pagal ASVG
227 straipsnio 3 dalį, GSVG 116 straipsnio 9 dalį ir BSGV 107 straipsnio 9 dalį dėl tokių mokymosi laikotarpių
pirkimo.
2. Apskaičiuojant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą proporcingąją išmoką, neatsižvelgiama į
specialų papildomo draudimo ir papildomos išmokos kalnakasiams įmokų padidėjimą pagal Austrijos teisės aktus.
Šiais atvejais proporcingoji išmoka, apskaičiuota neatsižvelgus į šias įmokas, prireikus padidinama atitinkamais spe
cialiais nesumažintais įmokų, skirtų papildomam draudimui ir papildomoms išmokoms kalnakasiams, dydžiais.
3. Jeigu pagal šio reglamento 6 straipsnį buvo įgyti pakaitiniai laikotarpiai pagal Austrijos pensijų draudimo sistemą,
bet jais negalima remtis atliekant skaičiavimus pagal Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (Bendrasis sociali
nės apsaugos aktas) 238 ir 239 straipsnius, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Federalinis aktas dėl asme
nų, vykdančių prekybinę ir komercinę veiklą, socialinio draudimo) 122 ir 123 straipsnius bei BauernSozialversicherungsgesetz (BSVG) (Ūkininkų socialinės apsaugos aktas) 113 ir 114 straipsnius, skaičiuojama kaip
skaičiuojant vaiko priežiūros laikotarpius pagal ASVG 239 straipsnį, GSVG 123 straipsnį ir BSVG 114 straipsnį.

SUOMIJA
1. Nustatant teisę gauti išmokas ir apskaičiuojant Suomijos nacionalinės pensijos dydį pagal šio reglamento
52–54 straipsnius, pagal kitos valstybės narės teisės aktus įgytos pensijos prilyginamos pagal Suomijos teisės aktus
įgytoms pensijoms.
2. Taikant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, apskaičiuojant uždarbį pagal Suomijos teisės ak
tus, reglamentuojančius su uždarbiu susijusias pensijas, įskaitytu laikotarpiu, jeigu asmuo yra įgijęs pensinio drau
dimo laikotarpių, pagrįstų darbu pagal darbo sutartį arba savarankiškai kitoje valstybėje narėje daliai referencinio
laikotarpio pagal Suomijos teisės aktus, įskaityto laikotarpio uždarbis yra lygus visam uždarbiui, gautam per refe
rencinio laikotarpio dalį Suomijoje, padalintam iš mėnesių, kuriais referenciniu laikotarpiu Suomijoje buvo įgyti
draudimo laikotarpiai, skaičiaus.

ŠVEDIJA
1. Kai pagal šio reglamento 67 straipsnį tėvystės atostogų išmoka mokama pagal darbo sutartį nedirbančiam šeimos
nariui, mokama bazinio arba mažiausio dydžio tėvystės atostogų išmoka.
2. Pagal Lag (1962:381) om allmän försäkring (Valstybinio draudimo aktas) 4 skyriaus 6 dalį apskaičiuojant tėvystės ato
stogų išmoką asmenims, turintiems teisę į dėl darbo gaunamą tėvystės atostogų išmoką, taikomos šios nuostatos:
Vienas iš tėvų, kuriam pajamos, iš kurių kaupiama ligos išmoka, apskaičiuojamos remiantis pajamomis iš mokamos
veiklos Švedijoje, tenkina reikalavimą būti mažiausiai 240 iš eilės einančių dienų iki vaiko gimimo apdraustas su
teise į ligos išmoką viršijant minimalų lygį, jei minėtu laikotarpiu jis gavo pajamas iš mokamos veiklos kitoje vals
tybėje narėje, atitinkančias draudimą viršijantį minimalų lygį.

2009 10 30

2009 10 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

3. Šio reglamento nuostatos dėl draudimo laikotarpių ir gyvenimo laikotarpių sumavimo netaikomos pereinamojo lai
kotarpio nuostatoms, numatytoms Švedijos teisės aktuose, reglamentuojančiuose teisę į garantuotą pensiją ne vė
liau kaip 1937 m. gimusiems asmenims, kurie, prieš pateikdami prašymą pensijai gauti, nustatytą laikotarpį gyveno
Švedijoje (Aktas 2000:798).
4. Pagal Lag (1962:381) om allmän försäkring (Valstybinio draudimo aktas) 8 skyrių apskaičiuojant pajamas hipotetinei
su pajamomis susijusiai ligos kompensacijai ir su pajamomis susijusiai veiklos kompensacijai, taikomos šios
nuostatos:
a)

jeigu referenciniu laikotarpiu apdraustajam taip pat buvo taikomi vienos arba kelių kitų valstybių narių teisės
aktai todėl, kad jis dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse)
gautos pajamos laikomos lygiomis bendrų pajamų, kurias apdraustasis gavo Švedijoje referencinio laikotarpio
Švedijoje metu, vidurkiui, kuris apskaičiuojamas Švedijoje gautą uždarbį padalinant iš metų, kuriais tas uždar
bis buvo sukauptas, skaičiaus;

b)

jeigu išmokos skaičiuojamos pagal šio reglamento 46 straipsnį, o asmenys nėra apdrausti Švedijoje, referenci
nis laikotarpis yra nustatomas pagal pirmiau minėto akto 8 skyriaus 2 ir 8 dalis taip, lyg atitinkamas asmuo
būtų apdraustas Švedijoje. Jeigu atitinkamas asmuo šiuo laikotarpiu negavo pajamų, suteikiančių teisę į pensiją
pagal Aktą dėl pagal pajamas nustatomos senatvės pensijos (1998:674), referencinį laikotarpį leidžiama skai
čiuoti nuo ankstesnės datos, kai apdraustasis gaudavo pajamų iš mokamos veiklos Švedijoje.

5. a)

Apskaičiuojant pagal pajamas nustatomos maitintojo netekimo pensijos hipotetinį pensijai sukauptą kapitalą
(Aktas 2000:461), jeigu nebuvo įvykdytas Švedijos teisės aktuose teisei į pensiją nustatytas reikalavimas bent
jau trejus iš paskutinių penkerių kalendorinių metų iki apdraustojo mirties (referencinis laikotarpis), įskaito
mi ir kitose valstybėse narėse įgyti draudimo laikotarpiai taip, lyg jie būtų įgyti Švedijoje. Kitose valstybėse na
rėse įgyti draudimo laikotarpiai apskaičiuojami remiantis vidutine Švedijos pensija. Jeigu atitinkamas asmuo
Švedijoje įgijo tik vienerių metų laikotarpį, suteikiantį teisę į pensiją, kiekvienas kitoje valstybėje narėje įgytas
draudimo laikotarpis laikomas lygiaverčiu tokiai pačiai sumai.

b)

2003 m. sausio 1 d. arba vėlesnių mirčių atveju apskaičiuojant hipotetinius pensijų kreditus, suteikiančius tei
sę į našlių pensiją, jeigu nebuvo įvykdytas Švedijos teisės aktuose pensijų kreditams nustatytas reikalavimas bent
jau dvejus iš paskutinių ketverių metų iki apdraustojo mirties (referencinis laikotarpis), o draudimo laikotarpiai
referenciniu laikotarpiu buvo įgyti kitoje valstybėje narėje, laikoma, kad tie metai yra apskaičiuojami pagal to
kius pačius pensijų kreditus, pagal kuriuos jie apskaičiuojami Švedijoje.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ
1. Kai pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus asmuo gali turėti teisę į ištarnauto laiko pensiją, jeigu:
a)

buvusio sutuoktinio įmokos įskaitomos prilyginant jas to asmens įmokoms; arba

b)

to asmens sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis tenkina atitinkamas įmokoms nustatytas sąlygas, tuomet, jeigu
kiekvienu atveju sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis dirba arba dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai ir
jam buvo taikomi dviejų arba daugiau valstybių narių teisės aktai, taikomos šio reglamento III antraštinės da
lies 5 skyriaus nuostatos siekiant nustatyti teisę į išmokas pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus. Šiuo atveju
minėtame 5 skyriuje pateiktos nuorodos į „draudimo laikotarpius“ laikomos nuorodomis į laikotarpius, ku
riuos įgijo:
i)

ii)

sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis, kai prašymą pateikia:
—

ištekėjusi moteris, arba

—

asmuo, kurio santuoka nutrūko ne dėl sutuoktinio mirties, arba

buvęs sutuoktinis, kai prašymą pateikia:
—

našlys, kuris prieš pat pensinį amžių neturi teisės į našlio tėvystės pašalpą, arba

—

našlė, kuri prieš pat pensinį amžių neturi teisės į našlės motinystės pašalpą, našlio tėvystės pašalpą
arba našlės pensiją, arba kuri turi teisę tik į su amžiumi susijusią našlės pensiją, apskaičiuotą pagal
šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą, ir šiuo tikslu „su amžiumi susijusi našlės pensija“ reiš
kia sumažinto tarifo našlės pensiją pagal 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų akto
39 straipsnio 4 dalį.
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2. Taikant šio reglamento 6 straipsnį nuostatoms, reglamentuojančioms teisę į priežiūros pašalpą, slaugymo pašalpą ir
invalidumo pašalpą, atsižvelgiama į darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpius kitos
nei Jungtinė Karalystė valstybės narės teritorijoje, jeigu reikia įvykdyti buvimo Jungtinėje Karalystėje iki tos dienos,
kurią pirmą kartą atsiranda teisė į atitinkamą išmoką, sąlygas.
3. Taikant šio reglamento 7 straipsnį invalidumo, senatvės ar maitintojo netekimo išmokos pinigais, pensijos dėl ne
laimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų bei išmokos mirties atveju atvejais, pagal Jungtinės Karalystės teisės ak
tus bet kuris naudos gavėjas, kuris būna kitos valstybės narės teritorijoje, šio buvimo metu vertinamas kaip nuolat
gyvenęs tos kitos valstybės narės teritorijoje.
4. Kai taikomas šio reglamento 46 straipsnis, jeigu atitinkamas asmuo neteko darbingumo ir todėl tapo neįgaliu tuo
metu, kai jam buvo taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, Jungtinė Karalystė, taikydama 1992 m. Socialinės ap
saugos įmokų ir išmokų akto 30A skirsnio 5 dalį, įskaito visus laikotarpius, kuriais atitinkamas asmuo dėl minėto
nedarbingumo gavo:
i)

ligos išmokas pinigais arba, vietoje jų, darbo užmokestį arba atlyginimą, arba

ii)

išmokas, kaip apibrėžta šio reglamento III antraštinės dalies 4 ir 5 skyriuose, mokamas dėl invalidumo, atsira
dusio po minėto darbingumo netekimo, pagal kitos valstybės narės teisės aktus taip, lyg jie būtų buvę laiko
tarpiai, kuriais buvo mokama trumpalaikio nedarbingumo išmoka pagal 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų
ir išmokų akto 30A skirsnio 1–4 dalis.

Taikant šią nuostatą, įskaitomi tik laikotarpiai, kuriais asmuo būtų buvęs nedarbingas, kaip apibrėžta Jungtinės Ka
ralystės teisės aktuose.
5. 1)

2)

3)

Apskaičiuojant uždarbio koeficientą siekiant nustatyti teisę į išmokas pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus,
laikoma, kad atitinkamas asmuo už kiekvieną savaitę, kurią jis dirbo pagal darbo sutartį pagal kitos valstybės
narės teisės aktus ir kuri prasidėjo atitinkamais pajamų mokesčio metais, kaip apibrėžta Jungtinės Karalystės
teisės aktuose, mokėjo įmokas kaip pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas arba gavo uždarbį, nuo kurio buvo
sumokėtos įmokos, remiantis uždarbiu, lygiu dviem trečdaliams tų metų didžiausio uždarbio normos.
Taikant šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, kai:
a)

bet kuriais pajamų mokesčio metais, prasidedančiais 1975 m. balandžio 6 d. arba vėliau, pagal darbo su
tartį dirbantis asmuo įgijo draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba gyvenimo laikotarpių vien tik kitoje
nei Jungtinė Karalystė valstybėje narėje, o taikant 5 dalies 1 punktą tie metai laikomi reikalavimus atitin
kančiais metais, kaip apibrėžta Jungtinės Karalystės teisės aktuose, šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies
b punkto i papunkčio taikymo tikslais laikoma, kad toje kitoje valstybėje narėje jis tais metais buvo ap
draustas 52 savaites;

b)

bet kurie pajamų mokesčio metai, prasidedantys 1975 m. balandžio 6 d. arba vėliau, nelaikomi reikala
vimus atitinkančiais metais, kaip apibrėžta Jungtinės Karalystės teisės aktuose, šio reglamento 52 straips
nio 1 dalies b punkto i papunkčio taikymo tikslais, visi draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba gyvenimo
laikotarpiai tais metais neįskaitomi.

Uždarbio koeficientą perskaičiuojant į draudimo laikotarpius, atitinkamais pajamų mokesčio metais pasiektas
uždarbio koeficientas, kaip apibrėžta Jungtinės Karalystės teisės aktuose, padalinamas iš tų metų mažiausio už
darbio normos. Rezultatas išreiškiamas sveikuoju skaičiumi, neatsižvelgiant į skaičius po kablelio. Laikoma, kad
taip apskaičiuotas skaičius nurodo draudimo savaičių laikotarpį, kuris tais metais buvo įgytas pagal Jungtinės
Karalystės teisės aktus, jeigu šis skaičius neviršija savaičių, kuriomis šiam asmeniui tais metais buvo taikomi
minėti teisės aktai, skaičiaus.“
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