ISSN 1725-5244

Uradni list

C 38 E

Evropske unije
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Zvezek 52
Slovenska izdaja

Informacije in objave

Obvestilo št.

Vsebina

III

17. februar 2009

Stran

Pripravljalni akti

SVET
2009/C 38 E/01

2009/C 38 E/02

Skupno stališče (ES) št. 3/2009 z dne 20. novembra 2008, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom iz
člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, z namenom sprejetja Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih ( 1) .....................................

1

Skupno stališče (ES) št. 4/2009 z dne 17. decembra 2008, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom iz
člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji
sistemov socialne varnosti (2) ..................................................................................................

26

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

SL

(1) Besedilo velja za EGP
(2) Besedilo velja za EGP in Švico

SL

17.2.2009

Uradni list Evropske unije

SL

C 38 E/1

III
(Pripravljalni akti)

SVET
SKUPNO STALIŠČE (ES) št. 3/2009,
ki ga je sprejel Svet dne 20. novembra 2008
z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o statističnih
podatkih o fitofarmacevtskih sredstvih
(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 38 E/01)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(2)

Komisija je v Sporočilu Svetu, Evropskemu parlamentu in
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom
„Naproti tematski strategiji o trajnostni rabi pesticidov“
priznala potrebo po natančnih, usklajenih in posodobljenih statističnih podatkih o prodaji in uporabi pesticidov
na ravni Skupnosti. Takšni statistični podatki so potrebni
za ocenjevanje politik Evropske unije o trajnostnem
razvoju in za izračun ustreznih kazalnikov tveganja za
zdravje ljudi in okolje v zvezi z rabo pesticidov.

(3)

Usklajeni in primerljivi statistični podatki Skupnosti o
prodaji in rabi pesticidov so nujni za razvoj in spremljanje zakonodaje in politik Skupnosti v okviru tematske
strategije o trajnostni rabi pesticidov.

(4)

Ker bodo vplivi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih
pripravkov v promet (4) vidni šele po letu 2006, ko bo
končano prvo vrednotenje aktivnih snovi za uporabo v
biocidnih pripravkih, Komisija in večina držav članic
trenutno nimajo dovolj znanja ali izkušenj, da bi lahko
predlagale nadaljnje ukrepe v zvezi z biocidi. Področje
uporabe te uredbe bi bilo zato treba omejiti na fitofarmacevtska sredstva, vključena v Uredbo (ES) št. …/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), v zvezi s katerimi že
obstaja veliko izkušenj o zbiranju podatkov.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sklepu št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem
programu Skupnosti (3) je bilo priznano, da je treba vpliv
pesticidov na zdravje ljudi in okolje, zlasti vpliv fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu, še
dodatno zmanjšati. Poudaril je potrebo po doseganju bolj
trajnostne rabe pesticidov in pozval k večjemu splošnemu
zmanjšanju tveganj in uporabi pesticidov v skladu s
potrebno zaščito pridelka.

(1) UL C 256, 27.10.2007, str. 86.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2008 (še ni objavljeno
v Uradnem listu) in Skupno stališče Sveta z dne 20. novembra 2008 in
Stališče Evropskega parlamenta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem
listu)
3
( ) UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(4) UL L 123, 24.4.1998, str. 1.
(5) UL L …
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(6)
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Izkušnje Komisije pri večletnem zbiranju podatkov o
prodaji in uporabi fitofarmacevtskih sredstev so pokazale
potrebo po usklajeni metodologiji za zbiranje statističnih
podatkov na ravni Skupnosti tako pri dajanju v promet
kot tudi pri uporabnikih. Poleg tega bi morali biti za
dosego cilja izračuna natančnih kazalnikov tveganja v
skladu s cilji tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov statistični podatki podrobno opredeljeni vse do
aktivnih snovi.

(12)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za opredelitev tretiranih površin in za prilagoditev Priloge III. Ker
so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(13)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega okvira
za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti
o dajanju v promet in uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj
lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe.
Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta
uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(14)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični
program, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS,
Euratom (4) –

Med različnimi možnostmi zbiranja podatkov, ki so bile
ocenjene pri presoji vpliva tematske strategije o trajnostni
rabi pesticidov, je bilo obvezno zbiranje podatkov priporočeno kot najboljša možnost, ker bi omogočilo hiter in
stroškovno učinkovit razvoj natančnih in zanesljivih
podatkov o dajanju v promet in uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

(7)

Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o
statističnih podatkih Skupnosti (1) je referenčni okvir za
določbe te uredbe. Zlasti zahteva skladnost s standardi
nepristranskosti, zanesljivosti, relevantnosti, stroškovne
učinkovitosti statistične zaupnosti in preglednosti.

(8)

Prenos podatkov urejajo pravila, določena v Uredbi (ES)
št. 322/97 in v Uredbi Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90
z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na
Statistični urad Evropskih skupnosti (2). Ukrepi, ki se
sprejmejo v skladu z navedenima uredbama, zagotavljajo
fizično in logično varstvo podatkov ter zagotavljajo, da
ne pride do nezakonitega razkritja zaupnih podatkov ali
do njihove nestatistične rabe pri pripravi in diseminaciji
statističnih podatkov Skupnosti.

17.2.2009

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina, področje uporabe in cilji

(9)

Zagotoviti bi bilo treba varovanje zaupnosti podatkov, ki
imajo gospodarsko vrednost, med drugim z ustreznim
združevanjem pri objavi statističnih podatkov.

(10)

Za zagotovitev primerljivih rezultatov bi bilo treba statistične podatke o fitofarmacevtskih sredstvih pripraviti v
skladu z določenim sistemom razčlenitve, v ustrezni
obliki in v določenem roku po koncu referenčnega leta,
kot je določeno v prilogah k tej uredbi.

1. Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za sistematično
pripravo statističnih podatkov Skupnosti o dajanju v promet in
uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

2.

Statistični podatki zadevajo:

— letne količine fitofarmacevtskih sredstev, danih v promet, v
skladu s Prilogo I;
— letne količine fitofarmacevtskih sredstev, uporabljenih v
kmetijstvu, v skladu s Prilogo II.

(11)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba
sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne
28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (3).

(1) UL L 52, 22.2.1997, str. 1.
(2) UL L 151, 15.6.1990, str. 1.
(3) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

3. Statistični podatki se skupaj z drugimi ustreznimi podatki
uporabljajo zlasti za namene člena 14 Direktive 2009/…/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (5).
(4) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.
(5) UL L …
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Člen 2
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— obveznosti za poklicne uporabnike na podlagi evidenc o
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, zlasti obveznosti v skladu
s členom 64 Uredbe (ES) št. …/2009;

Opredelitve pojmov
— upravnih virov ali
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „fitofarmacevtska sredstva“ pomenijo fitofarmacevtska sredstva, kot so opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES)
št. …/2009;
(b) „snovi“ pomenijo snovi, kot so opredeljene v členu 3 Uredbe
(ES) št. …/2009, vključno z aktivnimi snovmi, varovali in
sinergisti;
(c) „aktivne snovi“ pomenijo aktivne snovi, kot so opredeljene v
členu 2(2) Uredbe (ES) št. …/2009;
(d) „varovala“ pomenijo varovala, kot so opredeljena v
členu 2(3)(a) Uredbe (ES) št. …/2009;
(e) „sinergisti“ pomenijo sinergiste, kot so opredeljeni v
členu 2(3)(b) Uredbe (ES) št. …/2009;
(f) „dajanje v promet“ pomeni dajanje v promet, kot je opredeljeno v členu 3(8) Uredbe (ES) št. …/2009;

— kombinacije teh načinov, vključno s postopki statističnega
ocenjevanja na podlagi strokovnih presoj ali modelov.
2. Države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu) statistične
rezultate, vključno z zaupnimi podatki, v skladu s časovnim
razporedom in v časovnih presledkih iz prilog I in II. Podatki se
predložijo v skladu z razvrstitvijo iz Priloge III.

3. Države članice pošljejo podatke v elektronski obliki v
skladu z ustrezno tehnično obliko, ki jo Komisija (Eurostat)
sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 6(2).

4. Komisija (Eurostat) zaradi zaupnosti pred objavo združi
podatke glede na kemijske razrede ali kategorije izdelkov, kot je
navedeno v Prilogi III, in pri tem ustrezno upošteva varstvo
zaupnih podatkov na ravni posamezne države članice. V skladu
s členom 15 Uredbe (ES) št. 322/97 nacionalni organi in Komisija (Eurostat) uporabljajo zaupne podatke izključno v statistične
namene.

(g) „imetnik dovoljenja“ pomeni imetnika dovoljenja, kot je
opredeljen v členu 3(20) Uredbe (ES) št. …/2009;
Člen 4
(h) „uporaba v kmetijstvu“ pomeni kakršno koli uporabo fitofarmacevtskega sredstva, neposredno ali posredno povezano s
proizvodnjo rastlinskih proizvodov v gospodarski dejavnosti
kmetijskega gospodarstva;

Ocena kakovosti

(i) „poklicni uporabnik“ pomeni poklicnega uporabnika, kot je
opredeljen točki (1) člena 3 Direktive 2009/…/ES;

1. Za namene te uredbe se kakovost podatkov, ki bodo
preneseni, ocenjuje z naslednjih vidikov:

(j) „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni kmetijsko gospodarstvo,
kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. …/20009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne … o raziskovanjih o strukturi
kmetij in raziskovanju o metodah kmetijske proizvodnje (1).

— „ustreznost“ označuje stopnjo, do katere statistični podatki
izpolnjujejo sedanje in potencialne potrebe uporabnikov;
— „natančnost“ pomeni približek ocene neznanim dejanskimi
vrednostim;

Člen 3

— „pravočasnost“ pomeni časovni razpon med razpoložljivostjo
informacij in dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo;

Zbiranje, prenos in obdelava podatkov

— „točnost“ pomeni časovni razpon med datumom objave
podatkov in ciljnim datumom, ko naj bi bili dostavljeni;

1.
Države članice zberejo podatke, potrebne za specifikacijo
karakteristik, navedenih v prilogah I in II, s pomočjo:

— „dostopnost“ in „jasnost“ pomenita pogoje in načine, kako
lahko uporabniki pridobijo, uporabijo in razlagajo podatke;

— raziskav,

— „primerljivost“ pomeni merljivost učinka, ki ga imajo razlike
pri uporabi statističnih konceptov ter orodij in postopkov za
merjenje, kadar se primerjajo statistike med zemljepisnimi
območji, sektorji ali skozi čas;

— obveznosti, povezanih z dajanjem fitofarmacevtskih sredstev
v promet, zlasti obveznosti v skladu s členom 67 Uredbe
(ES) št. …/2009;
(1) UL L …

— „skladnost“ pomeni ustreznost podatkov za zanesljivo povezovanje na različne načine in za različne namene.
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2.
Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo poročila o
kakovosti prenesenih podatkov, kot je navedeno v prilogah I in
II. Komisija (Eurostat) oceni kakovost prenesenih podatkov.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 5
Izvedbeni ukrepi

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do
(4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb
člena 8 Sklepa.

1.
Komisija sprejme ustrezno tehnično obliko za prenos
podatkov v skladu z regulativnim postopkom iz člena 6(2).

Člen 7

2.
Komisija sprejme opredelitev „tretirane površine“ iz
oddelka 2 Priloge II. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju
nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se
sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 6(3).
3.
Komisija lahko spremeni usklajeno razvrstitev snovi, kot je
opredeljena v Prilogi III, da bi jo prilagodila spremembam
seznama aktivnih snovi, sprejetega v skladu s členom 78(3)
Uredbe (ES) št. …/2009. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem,
se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz
člena 6(3).

Poročilo
Komisija vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V tem poročilu se ocenijo
zlasti kakovost predloženih podatkov iz člena 4, obremenitev
podjetij, kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav ter
uporabnost teh statističnih podatkov v okviru tematske strategije
o trajnostni rabi pesticidov, zlasti ob upoštevanju ciljev iz
člena 1. Poročilo po potrebi vsebuje predloge za nadaljnje
izboljšanje kakovosti podatkov in zmanjšanje obremenitve
podjetij, kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav.
Prvo poročilo se predloži do 1. januarja … (*).
Člen 8

Člen 6

Začetek veljavnosti

Postopek v odboru
1.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V …,

Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

…

…

(*) Osem let po sprejetju te uredbe.
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PRILOGA I
STATISTIČNI PODATKI O DAJANJU FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V PROMET
ODDELEK 1
Obseg
Statistični podatki zajemajo snovi iz Priloge III, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, dana v promet v posamezni
državi članici. Posebna pozornost se nameni izogibanju dvojnega štetja v primeru preoblikovanja izdelka ali prenosa dovoljenj med imetniki dovoljenj.
ODDELEK 2
Spremenljivke
Zbere se količina vsake snovi iz Priloge III, ki jo vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, ki so bila dana v promet.
ODDELEK 3
Ukrep za poročanje
Podatki so izraženi v kilogramih snovi.
ODDELEK 4
Referenčno obdobje
Referenčno obdobje je koledarsko leto.
ODDELEK 5
Prvo referenčno obdobje, časovni presledki in prenos rezultatov
1. Prvo referenčno obdobje je drugo koledarsko leto, ki sledi … (*).
2. Države članice predložijo podatke za vsako koledarsko leto po prvem referenčnem obdobju.
3. Podatki se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v 12 mesecih po koncu referenčnega leta.
ODDELEK 6
Poročilo o kakovosti
Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo poročilo o kakovosti iz člena 4, v katerem navedejo:
— metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;
— zadevne vidike kakovosti glede na metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;
— opis uporabljenih metod za ocenjevanje, združevanje in izločevanje.
To poročilo se posreduje Komisiji (Eurostatu) v 15 mesecih po koncu referenčnega leta.

(*) Datum začetka veljavnosti te uredbe.
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PRILOGA II
STATISTIČNI PODATKI O UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V KMETIJSTVU
ODDELEK 1
Obseg

1. Statistični podatki zajemajo snovi iz Priloge III, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo v kmetijstvu
za posamezni izbrani pridelek v posamezni državi članici.
2. Vsaka država članica določi izbor pridelkov, ki bodo zajeti v petletnem obdobju, opredeljenem v oddelku 5. Izbor se
določi tako, da je reprezentativen glede na gojene pridelke v državi članici in glede uporabljenih snovi.
Izbor pridelkov upošteva pridelke, ki so najpomembnejši za nacionalne akcijske načrte iz člena 4 Direktive
2009/…/ES.

ODDELEK 2
Spremenljivke

Za posamezen izbrani pridelek se zberejo naslednje spremenljivke:
(a) količina posamezne snovi iz Priloge III, ki jo vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, uporabljena na tem pridelku, in
(b) tretirana površina.
ODDELEK 3
Ukrepi za poročanje

1. Količine uporabljenih snovi se izrazijo v kilogramih.
2. Tretirane površine se izrazijo v hektarjih.

ODDELEK 4
Referenčno obdobje

1. Referenčno obdobje načeloma znaša največ 12 mesecev in vključuje vse uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki so povezane s pridelkom.
2. O referenčnem obdobju se poroča kot o letu, v katerem se je začela žetev.

ODDELEK 5
Prvo referenčno obdobje, časovni presledki in prenos rezultatov

1. Za vsako petletno obdobje države članice pripravijo statistične podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev za vsak
izbran pridelek v referenčnem obdobju, kot je opredeljeno v oddelku 4.
2. Države članice lahko izberejo referenčno obdobje kadar koli v petletnem obdobju. Izberejo ga lahko za vsak izbran
pridelek posebej.
3. Prvo petletno obdobje se začne s prvim koledarskim letom, ki sledi … (*).
4. Države članice predložijo podatke za vsako petletno obdobje.
5. Podatki se pošljejo Komisiji (Eurostatu) v 12 mesecih po koncu vsakega petletnega obdobja.
(*) Datum začetka veljavnosti te uredbe.
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ODDELEK 6
Poročilo o kakovosti

Države članice pri predložitvi rezultatov Komisiji (Eurostatu) posredujejo poročilo o kakovosti iz člena 4, v katerem navedejo:
— zasnovo metodologije vzorčenja;
— metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;
— oceno sorazmerne pomembnosti vključenih pridelkov glede na celotno količino uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev;
— pomembne vidike kakovosti glede na metodologijo, uporabljeno za zbiranje podatkov;
— primerjavo med podatki o fitofarmacevtskih sredstvih, ki so se uporabljala v petletnem obdobju, in o fitofarmacevtskih
sredstvih, danih v promet v teh petih letih.
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PRILOGA III
USKLAJENA RAZVRSTITEV SNOVI

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

F0

Anorganski fungicidi

F1
F1.1

CIPAC (2)

BAKROVE SPOJINE

VSE BAKROVE SPOJINE

44

F1.1

BORDOJSKA MEŠANICA

8011-63-0

44

F1.1

BAKROV HIDROKSID

20427-59-2

44

F1.1

BAKROV OKSIKLORID

1332-40-7

44

F1.1

TRIVALENTNI BAKROV SULFAT

1333-22-8

44

F1.1

BAKROV(I) OKSID

1319-39-1

44

F1.1

DRUGE BAKROVE SOLI

F1.2

ANORGANSKO ŽVEPLO

ŽVEPLO

F1.3

DRUGI ANORGANSKI
FUNGICIDI

DRUGI ANORGANSKI
FUNGICIDI

F2.1

KARBANILAT FUNGICIDI

F2.2

KARBAMAT FUNGICIDI

44
7704-34-9

18

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

F2.2

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

F2.2

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

MANKOZEB

8018-01-7

34

F2.3

MANEB

12427-38-2

61

F2.3

METIRAM

9006-42-2

478

F2.3

PROPINEB

12071-83-9

177

F2.3

TIRAM

137-26-8

24

F2.3

ZIRAM

137-30-4

31

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

F3.1

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

F3.1

TIABENDAZOL

148-79-8

323

F3.1

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

F2

F2.3

Fungicidi na osnovi benzimidazolov

CAS RN (1)

Enotno poimenovanje

Fungicidi in baktericidi

Fungicidi na osnovi karbamatov in
ditiokarbamatov

Snovi splošna imena

DITIOKARBAMAT FUNGICIDI

F3

F3.1

BENZIMIDAZOL FUNGICIDI
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Fungicidi na osnovi imidazolov in
triazolov

Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

F4

F4.1

BITERTANOL

55179-31-2

386

F4.1

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

F4.1

CIPROKONAZOL

94361-06-5

600

F4.1

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

F4.1

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

F4.1

EPOKSIKONAZOL

106325-08-0

609

F4.1

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

F4.1

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

F4.1

FLUKVINKONAZOL

136426-54-5

474

F4.1

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

F4.1

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F4.1

HEKSAKONAZOL

79983-71-4

465

F4.1

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

F4.1

METKONAZOL

125116-23-6

706

F4.1

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

F4.1

PENKONAZOL

66246-88-6

446

F4.1

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

F4.1

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

F4.1

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

F4.1

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

F4.1

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F4.1

TRICIKLAZOL

41814-78-2

547

F4.1

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

F4.1

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

F4.2

FENAMIDON

161326-34-7

650

F4.2

TRIAZOKSID

72459-58-6

729

DIMETOMORF

110488-70-5

483

F5.1

DODEMORF

1593-77-7

300

F5.1

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

F4.2

Fungicidi na osnovi morfolinov

C 38 E/9

KONAZOL FUNGICIDI

IMIDAZOL FUNGICIDI

F5
F5.1

MORFOLIN FUNGICIDI
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SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Drugi fungicidi

17.2.2009
Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

F6
F6.1

CIMOKSANIL

57966-95-7

419

F6.1

DODIN

2439-10-3

101

F6.1

GUAZATIN

108173-90-6

361

BENALAKSIL

71626-11-4

416

F6.2

BOSKALID

188425-85-6

673

F6.2

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F6.2

MEPRONIL

55814-41-0

533

F6.2

METALAKSIL

57837-19-1

365

F6.2

METALAKSIL-M

70630-17-0

580

F6.2

PROKLORAZ

67747-09-5

407

F6.2

SILTIOFAM

175217-20-6

635

F6.2

TOLILFLUANID

731-27-1

275

F6.2

ZOKSAMID

156052-68-5

640

KARBOKSIN

5234-68-4

273

FENHEKSAMID

126833-17-8

603

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

F6.4

POLIOKSINI

11113-80-7

710

F6.4

STREPTOMICIN

57-92-1

312

KLOROTALONIL

1897-45-6

288

DIKLORAN

99-30-9

150

IPRODION

36734-19-7

278

PROCIMIDON

32809-16-8

383

F6.2

F6.3

ALIFATIČNI DUŠIKOVI FUNGICIDI

AMID FUNGICIDI

ANILID FUNGICIDI

F6.3
F6.4

F6.5

ANTIBIOTSKI FUNGICIDIBAKTERICIDI

AROMATIČNI FUNGICIDI

F6.5
F6.6

DIKARBOKSIMID FUNGICIDI

F6.6
F6.7

DINITROANILIN FUNGICIDI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F6.8

DINITROFENOL FUNGICIDI

DINOKAP

39300-45-3

98

F6.9

ORGANOFOSFORNI FUNGICIDI

FOSETIL

15845-66-6

384

TOLKLOFOS-METIL

57018-04-9

479

HIMEKSAZOL

10004-44-1

528

F6.10

FAMOKSADON

131807-57-3

594

F6.10

VINKLOZOLIN

50471-44-8

280

FLUDIOKSONIL

131341-86-1

522

F6.9
F6.10

F6.11

OKSAZOL FUNGICIDI

FENILPIROL FUNGICIDI
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SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

C 38 E/11
Snovi splošna imena

Kategorije izdelkov

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

F6.12

FTALIMID FUNGICIDI

KAPTAN

133-06-2

40

FOLPET

133-07-3

75

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

F6.13

CIPRODINIL

121552-61-2

511

F6.13

FENARIMOL

60168-88-9

380

F6.13

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

F6.13

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

KVINOKSIFEN

124495-18-7

566

8-HIDROKSIKINOLIN SULFAT

134-31-6

677

F6.12
F6.13

F6.14

PIRIMIDIN FUNGICIDI

KINOLIN FUNGICIDI

F6.14
F6.15

KINON FUNGICIDI

DITIANON

3347-22-6

153

F6.16

STROBILURIN FUNGICIDI

AZOKSISTROBIN

131860-33-8

571

F6.16

DIMOKSISTROBIN

149961-52-4

739

F6.16

FLUOKSASTROBIN

361377-29-9

746

F6.16

KREZOKSIM-METIL

143390-89-0

568

F6.16

PIKOKSISTROBIN

117428-22-5

628

F6.16

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

F6.16

TRIFLOKSISTROBIN

141517-21-7

617

F6.17

FUNGICIDI NA OSNOVI
SEČNINE

PENCIKURON

66063-05-6

402

F6.18

NERAZVRŠČENI FUNGICIDI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

F6.18

BENZOJSKA KISLINA

65-85-0

622

F6.18

DIKLOROFEN

97-23-4

325

F6.18

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F6.18

METRAFENON

220899-03-6

752

F6.18

2-FENILFENOL

90-43-7

246

F6.18

SPIROKSAMIN

118134-30-8

572

F6. 19

DRUGI FUNGICIDI

DRUGI FUNGICIDI

FENOKSI HERBICIDI

2,4-D

94-75-7

1

H1.1

2,4-DB

94-82-6

83

H1.1

DIKLORPROP-P

15165-67-0

476

H1.1

MCPA

94-74-6

2

Herbicidi, snovi za uničevanje
steblovine in mahu

H0

Herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormonov

H1
H1.1
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SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Snovi splošna imena

Kategorije izdelkov

Herbicidi na osnovi triazinov in
triazinonov

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

H1.1

MCPB

94-81-5

50

H1.1

MEKOPROP

7085-19-0

51

H1.1

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

H2

H2.1

METILTIOTRIAZIN HERBICIDI

METOPROTRIN

841-06-5

94

H2.2

TRIAZIN HERBICIDI

SIMETRIN

1014-70-6

179

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

METAMITRON

41394-05-2

381

METRIBUZIN

21087-64-9

283

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

H3.1

DIMETENAMID

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOKSAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOKSABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMID

15299-99-7

271

H3.1

PETOKSAMID

106700-29-2

665

H3.1

PROPIZAMID

23950-58-5

315

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

H3.2

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZAKLOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

ACETOKLOR

34256-82-1

496

H3.3

ALAKLOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETAKLOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILAKLOR

51218-49-6

711

H3.3

PROPAKLOR

1918-16-7

176

H3.3

S-METOLAKLOR

87392-12-9

607

H2.2
H2.3

TRIAZINON HERBICIDI

H2.3
Herbicidi na osnovi amidov in
anilidov

17.2.2009

H3

H3.1

H3.2

H3.3

AMID HERBICIDI

ANILID HERBICIDI

KLOROACETANILID HERBICIDI

17.2.2009

Uradni list Evropske unije

SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Herbicidi na osnovi karbamatov in
bis-karbamatov

CAS RN (1)

CIPAC (2)

H4

KLORPROFAM

101-21-3

43

H4.1

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

H4.1

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

ASULAM

3337-71-1

240

KARBETAMID

16118-49-3

95

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H5.1

BUTRALIN

33629-47-9

504

H5.1

ETALFLURALIN

55283-68-6

516

H5.1

ORIZALIN

19044-88-3

537

H5.1

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

H5.1

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

KLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETOKSISULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H6.1

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H6.1

JODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1

OKSASULFURON

144651-06-9

626

H6.1

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

H6.1

PROSULFURON

94125-34-5

579

H4.2

BIS-KARBAMAT HERBICIDI

KARBAMAT HERBICIDI

H4.2
H5

H5.1

Herbicidi na osnovi derivatov
sečnine, uracila ali sulfonil sečnine

Snovi splošna imena
Enotno poimenovanje

H4.1

Herbicidi na osnovi dinitroanilinovih derivatov

C 38 E/13

DINITROANILIN HERBICIDI

H6

H6.1

HERBICIDI NA OSNOVI
SULFONIL SEČNINE
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Drugi herbicidi

17.2.2009
Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

H6.1

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H6.1

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H6.1

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

H6.1

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H6.1

TRIBENURON

106040-48-6

546

H6.1

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

H6.1

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H6.2

URACIL HERBICIDI

LENACIL

2164-08-1

163

H6.3

HERBICIDI NA OSNOVI
SEČNINE

KLORTOLURON

15545-48-9

217

H6.3

DIURON

330-54-1

100

H6.3

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H6.3

IZOPROTURON

34123-59-6

336

H6.3

LINURON

330-55-2

76

H6.3

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

H6.3

METOBROMURON

3060-89-7

168

H6.3

METOKSURON

19937-59-8

219

KLODINAFOP

114420-56-3

683

H7.1

CIHALOFOP

122008-85-9

596

H7.1

DIKLOFOP

40843-25-2

358

H7.1

FENOKSAPROP-P

113158-40-0

484

H7.1

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

H7.1

HALOKSIFOP

69806-34-4

438

H7.1

HALOKSIFOP-R

72619-32-0

526

H7.1

PROPAKVIZAFOP

111479-05-1

713

H7.1

KVIZALOFOP

76578-12-6

429

H7.1

KVIZALOFOP-P

94051-08-8

641

H7
H7.1

ARILOKSIFENOKSIPROPIONISKI
HERBICIDI

H7.2

BENZOFURAN HERBICIDI

ETOFUMESAT

26225-79-6

233

H7.3

HERBICIDI NA OSNOVI
BENZOJSKE KISLINE

KLORTAL

2136-79-0

328

DIKAMBA

1918-00-9

85

DIKVAT

85-00-7

55

PARAKVAT

4685-14-7

56

H7.3
H7.4
H7.4

BIPIRIDILIUM HERBICIDI
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SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov
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Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

H7.5

CIKLOHEKSANDION HERBICIDI

KLETODIM

99129-21-2

508

H7.5

CIKLOKSIDIM

101205-02-1

510

H7.5

TEPRALOKSIDIM

149979-41-9

608

H7.5

TRALKOKSIDIM

87820-88-0

544

H7.6

DIAZIN HERBICIDI

PIRIDAT

55512-33-9

447

H7.7

DIKARBOKSIMID HERBICIDI

CINIDON-ETIL

142891-20-1

598

FLUMIOKSAZIN

103361-09-7

578

AKLONIFEN

74070-46-5

498

H7.8

BIFENOKS

42576-02-3

413

H7.8

NITROFEN

1836-75-5

170

H7.8

OKSIFLUORFEN

42874-03-3

538

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

H7.9

IMAZAMOKS

114311-32-9

619

H7.9

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

AMONIJEV SULFAMAT

7773-06-0

679

KLORATI

7775-09-9

7

H7.7
H7.8

H7.9

H7.10

DIFENIL ETER HERBICIDI

IMIDAZOLINON HERBICIDI

ANORGANSKI HERBICIDI

H7.10
H7.11

IZOKSAZOL HERBICIDI

IZOKSAFLUTOL

141112-29-0

575

H7.12

MORFAKTIN HERBICIDI

FLURENOL

467-69-6

304

H7.13

NITRILNI HERBICIDI

BROMOKSINIL

1689-84-5

87

H7.13

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

H7.13

IOKSINIL

1689-83-4

86

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

GLIFOSAT

1071-83-6

284

H7.14

ORGANOFOSFORNI HERBICIDI

H7.14
H7.15

FENILPIRAZOL HERBICIDI

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

H7.16

PIRIDAZINON HERBICIDI

KLORIDAZON

1698-60-8

111

FLURTAMON

96525-23-4

569

H7.16
H7.17

PIRIDINKARBOKSAMID
HERBICIDI

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

H7.18

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDINKARBOKSILNE KISLINE

KLOPIRALID

1702-17-6

455

PIKLORAM

1918-02-1

174

H7.18
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SL
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Koda

Kemijski razred
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Snovi splošna imena

Kategorije izdelkov

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

H7.19

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDILOKSI OCETNE KISLINE

H7.19
H7.20

KVINOLIN HERBICIDI

H7.20

FLUROKSIPIR

69377-81-7

431

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

KVINKLORAK

84087-01-4

493

KVINMERAK

90717-03-6

563

H7.21

TIADIAZIN HERBICIDI

BENTAZON

25057-89-0

366

H7.22

TIOKARBAMAT HERBICIDI

EPTC

759-94-4

155

H7.22

MOLINAT

2212-67-1

235

H7.22

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

H7.22

TIOBENKARB

28249-77-6

388

H7.22

TRIALAT

2303-17-5

97

H7.23

TRIAZOL HERBICIDI

AMITROL

61-82-5

90

H7.24

TRIAZOLINON HERBICIDI

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

H7.25

TRIAZOLON HERBICIDI

PROPOKSIKARBAZON

145026-81-9

655

H7.26

TRIKETON HERBICIDI

MEZOTRION

104206-82-8

625

SULKOTRION

99105-77-8

723

KLOMAZON

81777-89-1

509

H7.27

FLUROKLORIDON

61213-25-0

430

H7.27

KVINOKLAMIN

2797-51-5

648

H7.27

METAZOL

20354-26-1

369

H7.27

OKSADIARGIL

39807-15-3

604

H7.27

OKSADIAZON

19666-30-9

213

H7.26
H7.27

H7.27

NERAZVRŠČENI HERBICIDI

DRUGI HERBICIDI, SNOVI ZA
UNIČEVANJE STEBLOVINE IN
MAHU

DRUGI HERBICIDI, SNOVI ZA
UNIČEVANJE STEBLOVINE IN
MAHU

PIRETROIDNI INSEKTICIDI

AKRINATRIN

101007-06-1

678

I1.1

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

I1.1

BETA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

I1.1

BETA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

I1.1

BIFENTRIN

82657-04-3

415

I1.1

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

I1.1

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

Insekticidi in akaricidi

I0

Insekticidi na osnovi piretroidov

I1
I1.1

17.2.2009

Uradni list Evropske unije

SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Insekticidi na osnovi kloriranih
ogljikovodikov

CAS RN (1)

CIPAC (2)

I1.1

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

I1.1

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

I1.1

ETOFENPROKS

80844-07-1

471

I1.1

GAMA-CIHALOTRIN

76703-62-3

768

I1.1

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

I1.1

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

I1.1

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

I1.1

ZETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

DIKOFOL

115-32-2

123

TETRASUL

2227-13-6

114

METOMIL

16752-77-5

264

OKSAMIL

23135-22-0

342

BENFURAKARB

82560-54-1

501

I3.2

KARBARIL

63-25-2

26

I3.2

KARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOKSIKARB

79127-80-3

425

I3.2

FORMETANAT

22259-30-9

697

I3.2

METIOKARB

2032-65-7

165

I3.2

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

ACINFOS-METIL

86-50-0

37

I4.1

KADUSAFOS

95465-99-9

682

I4.1

KLORPIRIFOS

2921-88-2

221

I4.1

KLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

I4.1

KUMAFOS

56-72-4

121

I4.1

DIAZINON

333-41-5

15

I2

ORGANOKLORNI INSEKTICIDI

I.2.1
I3

I3.1

OKSIM-KARBAMAT INSETKICIDI

I3.1
I3.2

Insekticidi na osnovi organofosfatov

Snovi splošna imena
Enotno poimenovanje

I.2.1

Insekticidi na osnovi karbamatov
in oksim-karbamatov

C 38 E/17

KARBAMAT INSEKTICIDI

I4

I4.1

ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Insekticidi na osnovi bioloških in
rastlinskih izdelkov

Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

I4.1

DIKLORVOS

62-73-7

11

I4.1

DIMETOAT

60-51-5

59

I4.1

ETOPROFOS

13194-48-4

218

I4.1

FENAMIFOS

22224-92-6

692

I4.1

FENITROTION

122-14-5

35

I4.1

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

I4.1

IZOFENFOS

25311-71-1

412

I4.1

MALATION

121-75-5

12

I4.1

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

I4.1

NALED

300-76-5

195

I4.1

OKSIDEMETON-METIL

301-12-2

171

I4.1

FOSALON

2310-17-0

109

I4.1

FOSMET

732-11-6

318

I4.1

FOKSIM

14816-18-3

364

I4.1

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

I4.1

TRIKLORFON

52-68-6

68

AZADIRAHTIN

11141-17-6

627

I5.1

NIKOTIN

54-11-5

8

I5.1

PIRETRINI

8003-34-7

32

I5.1

ROTENON

83-79-4

671

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

MILBEMEKTIN

51596-10-2

660

I5

I5.1

Drugi insekticidi

17.2.2009

BIOLOŠKI INSEKTICIDI

I6
I6.1

INSEKTICIDI, PRIDOBLJENI S
FERMENTACIJO

I6.1

51596-11-3
I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I6.3

FLUFENOKSURON

101463-69-8

470

I6.3

HEKSAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

INSEKTICIDI NA OSNOVI
BENZOIL SEČNINE
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SL

Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

C 38 E/19
Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

KARBAZAT INSEKTICIDI

BIFENAZAT

149877-41-8

736

I6.5

DIAZILHIDRAZIN INSEKTICIDI

METOKSIFENOZID

161050-58-4

656

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I6.6

CIROMAZIN

66215-27-8

420

I6.6

HEKSITIAZOKS

78587-05-0

439

I6.5
I6.6

REGULATORJI RASTI
INSEKTOV

I6.7

FEROMONI ZA INSEKTE

(E,Z)-9-DODECENIL ACETAT

35148-19-7

422

I6.8

NITROGUANIDIN INSEKTICIDI

KLOTIANIDIN

210880-92-5

738

TIAMETOKSAM

153719-23-4

637

AZOCIKLOTIN

41083-11-8

404

I6.9

CIHEKSATIN

13121-70-5

289

I6.9

FENBUTATIN OKSID

13356-08-6

359

I6.8
I6.9

ORGANOKOSITRNI
INSEKTICIDI

I6.10

OKSADIAZIN INSEKTICIDI

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

I6.11

FENIL-ETER INSEKTICIDI

PIRIPROKSIFEN

95737-68-1

715

I6.12

PIRAZOL (FENIL-) INSEKTICIDI

FENPIROKSIMAT

134098-61-6

695

I6.12

FIPRONIL

120068-37-3

581

I6.12

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

I6.13

PIRIDIN INSEKTICIDI

PIMETROZIN

123312-89-0

593

I6.14

PIRIDILMETILAMIN
INSEKTICIDI

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I6.14

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

I6.14

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

I6.15

SULFIT ESTER INSEKTICIDI

PROPARGIT

2312-35-8

216

I6.16

TETRAZIN INSEKTICIDI

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

17.2.2009
Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

I6.17

INSEKTICIDI NA OSNOVI
TETRONSKE KISLINE

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOL
INSEKTICIDI

TRIAZAMAT

112143-82-5

728

I6.19

INSEKTICIDI NA OSNOVI
SEČNINE

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

I6.20

NERAZVRŠČENI INSEKTICIDI

ETOKSAZOL

153233-91-1

623

I6.20

FENAZAKVIN

120928-09-8

693

I6.20

PIRIDABEN

96489-71-3

583

I6. 21

DRUGI INSEKTICIDI-AKARICIDI

DRUGI INSEKTICIDI-AKARICIDI

M1.1

KARBAMAT MOLUSKICIDI

TIODIKARB

59669-26-0

543

M1.2

DRUGI MOLUSKICIDI

ŽELEZOV FOSFAT

10045-86-0

629

M1.2

METALDEHID

108-62-3

62

M1.2

DRUGI MOLUSKICIDI

KLORMEKVAT

999-81-5

143

PGR1.1

CIKLANILID

113136-77-9

586

PGR1.1

DAMINOZID

1596-84-5

330

PGR1.1

DIMETIPIN

55290-64-7

689

PGR1.1

DIFENILAMIN

122-39-4

460

PGR1.1

ETEFON

16672-87-0

373

PGR1.1

ETOKSIKVIN

91-53-2

517

PGR1.1

FLORKLORFENURON

68157-60-8

633

PGR1.1

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

PGR1.1

IMAZAKVIN

81335-37-7

699

PGR1.1

MALEIN HIDRAZID

51542-52-0

310

Moluskicidi, skupno:

M0

Moluskicidi

M1

Regulatorji rasti rastlin, skupno:

PGR0

Fiziološki regulatorji rasti rastlin

PGR1
PGR1.1

FIZIOLOŠKI REGULATORJI
RASTI RASTLIN
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Pripravki proti klitju

24307-26-4

440

PGR1.1

1-METILCIKLOPROPEN

3100-04-7

767

PGR1.1

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR1.1

PROHEKSADION-KALCIJ

127277-53-6

567

PGR1.1

NATRIJEV 5-NITROGUAIAKOLAT

67233-85-6

718

PGR1.1

NARTIJEV O-NITROFENOLAT

824-39-5

720

PGR1.1

TRINEKSAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

KARVON

99-49-0

602

KLORPROFAM

101-21-3

43

64742-55-8

29

PGR2
PRIPRAVKI PROTI KLITJU

PGR3
DRUGI REGULATORJI RASTI
RASTLIN

DRUGI PGR

MINERALNA OLJA

NAFTA

RASTLINSKA OLJA

KATRANSKA OLJA

ZR3.1

METILBROMID

METILBROMID

74-83-9

128

ZR3.2

DRUGE SNOVI ZA STERILIZACIJO PRSTI

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

ZR3.2

DAZOMET

533-74-4

146

ZR3.2

1,3-DIKLOROPROPEN

542-75-6

675

ZR3.2

METAM-NATRIJ

137-42-8

20

ZR3.2

DRUGE SNOVI ZA STERILIZACIJO PRSTI

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

ZR4.1

BROMADIOLON

28772-56-7

371

ZR4.1

KLORALOS

15879-93-3

249

Druga fitofarmacevtska sredstva, skupno:

ZR0

Mineralna olja

ZR1
ZR1.1
ZR2
ZR2.1

Rodenticidi

CIPAC (2)

MEPIKVAT

PGR3.1

Snovi za sterilizacijo prsti
(vključno z. nematicidi)

CAS RN (1)

PGR1.1

PGR2.2

Rastlinska olja

Snovi splošna imena
Enotno poimenovanje

PGR2.2

Drugi regulatorji rasti rastlin

C 38 E/21

30

ZR3

ZR4
ZR4.1

RODENTICIDI
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Glavne skupine

Koda

Kemijski razred

Kategorije izdelkov

Vsa ostala fitofarmacevtska sredstva

17.2.2009
Snovi splošna imena

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Enotno poimenovanje

ZR4.1

KLOROFACINON

3691-35-8

208

ZR4.1

KUMATETRALIL

5836-29-3

189

ZR4.1

DIFENAKUM

56073-07-5

514

ZR4.1

DIFETIALON

104653-34-1

549

ZR4.1

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

ZR4.1

VARFARIN

81-81-2

70

ZR4.1

DRUGI RODENTICIDI

ZR5
ZR5.1

RAZKUŽILA

DRUGA RAZKUŽILA

ZR5.2

DRUGA FITOFARMACEVTSKA
SREDSTVA

DRUGA FFS

(1) Registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.
(2) Kolaborativni mednarodni svet za analizo pesticidov.
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UTEMELJITEV SVETA
I. UVOD

Komisija je 12. decembra 2006 Svetu na osnovi člena 285(1) Pogodbe o ES predložila predlog (1) uredbe
o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih.
Evropski parlament je sprejel mnenje na prvi obravnavi marca 2008 (glej dok. 7412/08).
Ekonomsko-socialni odbor je sprejel mnenje julija 2007 (2). Odbor regij je junija 2007 sklenil, da
mnenja ne bo sprejel.
Dne 20. novembra 2008 je Svet sprejel skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES.

II. CILJI

Cilj predloga je zagotoviti zbiranje primerljivih statističnih podatkov v vseh državah članicah, kar
omogoča izračun drugih ustreznih podatkovnih usklajenih kazalnikov tveganja.
Zlasti zagotavlja usklajena pravila za zbiranje in širjenje podatkov o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v
promet in njihovi uporabi. Državam članicam naroča, da redno zbirajo podatke, daje pa jim tudi navodila, kako naj podatke zbirajo in jih pošiljajo Komisiji.

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA

1. Splošne ugotovitve
Evropski parlament je v prvi obravnavi 12. marca 2008 sprejel 26 sprememb. Svet je v skupnem
stališču upošteval 5 sprememb. Od teh je sprememba 5 v celoti vključena, medtem ko so spremembe 10, 13, 18 in 32 vključene smiselno ali delno.
Skupno stališče vsebuje tudi druge spremembe, ki jih Evropski parlament ni predvidel in v katerih so
obravnavana številna vprašanja, ki so jih med pogajanji izpostavile države članice.
Vnesenih je bilo tudi več tehničnih in redakcijskih sprememb zaradi opredelitve področja uporabe
nekaterih določb, jasnejše ubeseditve uredbe ter zagotovitve pravne varnosti ali zaradi večje skladnosti
z drugimi akti Skupnosti.

2. Posebne pripombe
— Razširitev področja uporabe uredbe
Svet sprememb 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 in 26 ni sprejel, saj meni, da bi bila razširitev področja
uporabe na več kot le prodajo in uporabo v breme pošiljalcev podatkov in uprav.

— Vključitev biocidov
Svet sprememb 11, 12, 22, 33 in 34 ni sprejel, saj so znanje o biocidih in izkušnje z njimi še
omejene, njihov učinek pa je neznan, ker se sektor šele razvija.
(1) UL C 126 of 7.6.2007, str. 5.
(2) UL C 256 of 27.10.2007, str. 86.
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— Izbor virov podatkov
Sprememba 14
Če bi zahtevali, da Komisija odobri metode, bi bil za to potreben drag in težaven postopek. V
skladu z načelom subsidiarnosti je izbor metod za zbiranje podatkov ali virov podatkov v pristojnosti držav članic.
— Ocenjevanje zbranih podatkov s strani kvalificirane skupine strokovnjakov
Sprememba 31
Svet takšnega ocenjevanja ne more sprejeti, ker presega namen uredbe.
— Redno prilagajanje seznama snovi na podlagi sedanje ocene aktivnih snovi
Sprememba 19
Ta predlog lahko privede do nepotrebnega povečanja upravnega bremena.
— Zaupnost
Spremembe 16, 25, 30
Komisija je obvezana sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi varstvo zaupnih podatkov, ki jih
posredujejo države članice, kakor je določeno v uredbi (ES) št. 322/97. Zato v zvezi s tem ni treba
uvajati novih določb ali sklicev.
— Letna obveznost poročanja o količinah fitofarmacevtskih sredstev
Spremembi 15 in 23
Uredba določa, da morajo države članice Komisiji posredovati zahtevane statistične podatke.
Države članice izberejo metode za zbiranje podatkov ali vire podatkov, ki se jim zdijo najprimernejši. Obveznost glede poročanja o količinah proizvedenih fitofarmacevtskih sredstev, ki so bile
uvožene ali izvožene, je treba upoštevati v okviru uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v
promet.
— Objava podatkov
Spremembi 25 in 28
Svet v okviru te uredbe državam članicam ne more naložiti, da objavijo svoje statistične podatke.
Uredba določa, da morajo države članice zbirati potrebne podatke, statistične rezultate pa posredovati Komisiji.
— Opredelitve
Opredelitve so bile spremenjene, da bi upoštevali opredelitve iz uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in da bi jih z njimi uskladili.
— Vodilna načela
Točnost ni našteta med načeli, ki urejajo statistične podatke Skupnosti v skladu z uredbo (ES)
št. 322/97, kar je navedeno v uvodni izjavi 8. Svet spremembe 3 zato ne more sprejeti. Vendar
pa je Svet to načelo ohranil med merili kakovosti v členu 4.
— Sklic na uredbo (ES) št. 322/97 in uredbo (ES) št. 1588/90
Vključena je bila nova uvodna izjava 8a, da bi pojasnili okvir, v katerem je treba opraviti prenos
podatkov, ter opozorili na to, kako se zagotovi zaupnost podatkov.
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— Cilji
Svet se strinja s tem, da bo v člen 1 vstavil sklic na člen 14 direktive o trajnostni rabi pesticidov.
Vendar pa Svet ne more sprejeti tega, da naj bi bil namen uredbe izvesti in oceniti tematsko strategijo o trajnostni rabi pesticidov, kot je predlagal EP v spremembi 10.
— Ocena kakovosti
Svet je uvedel člen o oceni kakovosti (člen 4). Vidiki ocene kakovosti so bili že vključeni v druge
statistične akte, kot so uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj,
statistiki mesa in živinoreje, statistiki energetike ter statističnih podatkih glede prostih delovnih
mest v Skupnosti.
— Izvedbeni ukrepi
Člen o oceni kakovosti, ki ga je uvedel Svet, je precej specifičen, zato je bilo črtano sklicevanje na
regulativne postopke za poročila o kakovosti in ukrepe za poročanje. Poleg tega je bila opredelitev
„površine, na katerih se uporablja posamezna snov“ prestavljena iz priloge II v člen 5, prestavljena
pa je bila tudi možnost Komisije, da spremeni usklajeno razvrstitev, in sicer iz priloge III v člen 5.
— Priloga II, oddelek I, obseg
Svet se je odločil, da bo državam članicam zagotovil širok manevrski prostor za izbiro pridelkov,
ki bodo zajeti. Poročilo o izvajanju uredbe v skladu s členom 7 bo priložnost za oceno, ali je
treba spremeniti izbor pridelkov.
IV. SKLEP

Svet meni, da skupno stališče predstavlja uravnoteženo in realistično rešitev za več pomislekov glede te
prve pobude za zbiranje podatkov, ki so primerljivi s podatki o fitofarmacevtskih sredstvih. Svet z zanimanjem pričakuje konstruktivne razprave z Evropskim parlamentom, ki bodo omogočile primeren
dogovor o tej uredbi.
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SKUPNO STALIŠČE (ES) št. 4/2009,
ki ga je sprejel Svet dne 17. decembra 2008
z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
(Besedilo velja za EGP in Švico)

(2009/C 38 E/02)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

posodobitev v realnem času, bi moralo olajšati izmenjavo
med nosilci držav članic. Uredba bi morala z uvedbo tega
pristopa, osredotočenega na ustreznost stvarnih podatkov
in njihovo neposredno razpoložljivost za državljane,
pomembno prispevati k poenostavitvi.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter
zlasti členov 42 in 308 Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov
socialne varnosti (1) in zlasti člena 89 Uredbe,

(5)

Da bi dosegli čim bolj nemoteno delovanje in učinkovito
vodenje zapletenih postopkov, s katerimi se izvajajo
pravila za koordinacijo sistemov socialne varnosti, je
potreben sistem za takojšnjo posodobitev Priloge IV.
Države članice in Komisija morajo tesno sodelovati pri
pripravi in uporabi določb v ta namen, ki bi jih bilo treba
hitro izvesti zaradi posledic, ki jih imajo zamude za
državljane in upravne organe. Komisijo bi bilo treba zato
pooblastiti, da vzpostavi in upravlja zbirko podatkov in
zagotovi, da bo začela delovati vsaj na dan začetka veljavnosti te uredbe. Komisija bi morala predvsem storiti vse
potrebno, da se v to podatkovno bazo vključijo podatki
iz Priloge IV.

(6)

Krepitev nekaterih postopkov bi morala uporabnikom
Uredbe (ES) št. 883/2004 zagotoviti več pravne varnosti
in večjo preglednost. Določitev skupnih rokov za izpolnjevanje nekaterih obveznosti ali nekaterih upravnih
nalog bi morala, na primer,prispevati k jasnosti in strukturiranosti odnosov med zavarovanimi osebami in
nosilci.

(7)

Države članice, njihovi pristojni organi in nosilci socialne
varnosti bi morali imeti možnost, da se dogovorijo o
poenostavljenih postopkih in upravnih dogovorih, za
katere menijo, da so učinkovitejši in bolje prilagojeni
razmeram v njihovih sistemih socialne varnosti. Vendar
taki dogovori ne bi smeli vplivati na pravice oseb, ki jih
zajema Uredba (ES) št. 883/2004.

(8)

Kompleksnost področja socialne varnosti od vseh
nosilcev v državah članicah zahteva, da namenijo
posebno pozornost zavarovanim osebam, da ne bi postavili v neugoden položaj tistih oseb, ki svojega zahtevka
ali nekaterih podatkov niso predložile nosilcu, pooblaščenemu za obravnavo tega zahtevka po pravilih in
postopkih, ki jih določata Uredba (ES) št. 883/2004 in ta
uredba.

ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (2),
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 883/2004 posodablja pravila za koordinacijo sistemov socialne varnosti držav članic z določitvijo
ukrepov in postopkov za njihovo izvajanje ter njihovo
poenostavitvijo v korist vseh zadevnih akterjev. Treba bi
bilo določiti podrobna pravila za njeno izvajanje.

(2)

Učinkovitejše in tesnejše sodelovanje nosilcev socialne
varnosti je bistveno za zagotavljanje, da so pravice oseb
iz Uredbe (ES) št. 883/2004 izpolnjene kar najhitreje in
pod najboljšimi pogoji.

(3)

Elektronska sredstva sporočanja so priročna za hitro in
zanesljivo izmenjavo podatkov med nosilci v državah
članicah. Zaradi elektronske obdelave podatkov bi morali
biti postopki za zadevne osebe hitrejši. Te osebe bi
morale biti poleg tega deležne vseh jamstev, ki jih predvidevajo določbe Skupnosti o varstvu fizičnih oseb pri
obdelavi in prostem pretoku osebnih podatkov.

(4)

Razpolaganje s podatki, tudi elektronskimi, o nacionalnih
organih, ki bodo predvidoma udeleženi pri izvajanju
Uredbe (ES) št. 883/2004, v obliki, ki omogoča njihovo

(1) UL L 166, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 200,
7.6.2004, str. 1.
(2) UL C 324, 30.12.2006, str. 59.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 (še ni objavljeno v
Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 17. decembra 2008 in
Sklep Sveta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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(9)

Pri določitvi pristojnega nosilca, torej tistega, katerega
zakonodaja se uporablja ali ki je dolžan izplačati določene dajatve, morajo nosilci v več kot eni državi članici
preučiti položaj zavarovane osebe in njenih družinskih
članov. Za zagotavljanje varstva zadevne osebe med to
nujno izmenjavo podatkov med nosilci je treba zagotoviti
njeno začasno zavarovanje v okviru enega sistema
socialne varnosti.

(10)

Države članice bi morale sodelovati pri določanju kraja
stalnega prebivališča oseb, za katere se uporabljata ta
uredba in Uredba (ES) št. 883/2004, in v primeru spora
upoštevati vsa ustrezna merila za njegovo razrešitev. Ta
merila lahko vključujejo merila iz ustreznega člena te
uredbe.

(11)

Namen številnih ukrepov in postopkov, predvidenih s to
uredbo, je povečati preglednost meril, ki jih morajo
nosilci v državah članicah uporabljati v skladu z Uredbo
(ES) št. 883/2004. Ti ukrepi in postopki izhajajo iz sodne
prakse Sodišča Evropskih skupnosti, odločitev Upravne
komisije in več kot tridesetletnih izkušenj pri koordinaciji
sistemov socialne varnosti v okviru temeljnih svoboščin,
določenih s Pogodbo.

(12)

Ta uredba določa ukrepe in postopke za spodbujanje
mobilnosti zaposlenih in brezposelnih oseb. Obmejni
delavci, ki so postali popolnoma brezposelni, se lahko
prijavijo na zavodu za zaposlovanje v državi stalnega
prebivališča in v državi članici, kjer so bili nazadnje zaposleni. Vendar bi morali biti do denarnega nadomestila
upravičeni le v državi članici stalnega prebivališča.

(13)

Za določitev zakonodaje, ki naj se uporablja pri upoštevanju dob, ki jih je zavarovana oseba namenila vzgoji
otrok v različnih državah članicah, so potrebna nekatera
posebna merila in postopki.

(14)

(15)

načrtovanega zdravljenja, torej zdravljenja zaradi katere
gre zavarovana oseba v državo članico, ki ni država
članica, v kateri je ta oseba zavarovana ali v kateri
prebiva. Določiti je treba obveznosti zavarovane osebe v
zvezi z zahtevkom za predhodno odobritev in tudi
obveznosti nosilca do bolnika v zvezi s pogoji odobritve.
Treba bi bilo tudi pojasniti posledice za kritje stroškov za
nego, prejeto v drugi državi članici na podlagi odobritve.

(16)

Ta uredba, zlasti določbe o začasnem prebivanju izven
pristojne države članice in načrtovanem zdravljenju, ne bi
smela preprečevati uporabe ugodnejših nacionalnih
določb, zlasti v zvezi s povračilom stroškov, nastalih v
drugi državi članici.

(17)

Bolj obvezujoči postopki za skrajšanje rokov za poravnavo teh terjatev med nosilci v državah članicah so
bistveni za ohranjanje zaupanja v izmenjave in za izpolnitev potrebe po dobrem upravljanju sistemov socialne
varnosti držav članic. Primerno bi bilo je torej izboljšati
postopke za obdelavo terjatev v okviru dajatev za bolezen
in brezposelnost.

(18)

Postopke vzajemne pomoči med nosilci za izterjavo
nadomestil socialne varnosti bi bilo treba izboljšati, da se
zagotovita učinkovitejša izterjava in nemoteno delovanje
usklajevalnih predpisov. Dejanska izterjava je poleg tega
način preprečevanja zlorab in goljufij ter boja proti njim,
pa tudi zagotavljanja vzdržnosti programov socialne
varnosti. Zaradi tega je treba sprejeti nove postopke na
podlagi več veljavnih določb Direktive Sveta 2008/55/ES
z dne 26. maja 2008 o vzajemni pomoči pri izterjavi
terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge
ukrepe (1). Te nove postopke za izterjavo bi bilo treba na
podlagi izkušenj, pridobljenih v petih letih izvajanja,
ponovno preučiti in jih po potrebi prilagoditi, zlasti zato,
da se zagotovi njihovo dosledno delovanje.

(19)

Za namene določb o vzajemni pomoči v zvezi s povračili
izplačanih, vendar neupravičenih dajatev, s povračili
začasnih izplačil in prispevkov, s kompenzacijami in
pomočjo na področju izterjav je sodna pristojnost zaprošene države članice omejena na tožbe v zvezi z izvedbenimi ukrepi. Vse druge tožbe spadajo v sodno pristojnost
države članice prosilke.

(20)

Izvedbeni ukrepi, ki jih sprejme zaprošena država članica,
ne pomenijo, da ta država članica priznava vsebino ali
podlagi terjatve.

Nekateri postopki bi morali odražati tudi zahtevo po
uravnoteženi porazdelitvi stroškov med državami članicami. Zlasti pri boleznih bi morali ti postopki na eni
strani upoštevati položaj držav članic, ki poravnajo
stroške dostopa zavarovanih oseb do njihovega zdravstvenega sistema, in na drugi strani držav članic, katerih
nosilci krijejo stroške storitev, ki so jih njihovi zavarovanci deležni v drugi državi članici kot v tisti, v kateri
prebivajo.

V okviru Uredbe (ES) št. 883/2004 je treba razjasniti
pogoje kritja stroškov za zdravstvene storitve v okviru
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(1) UL L 150, 10.6.2008, str. 28.
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navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so
potrebni za doseganje navedenega cilja.

Obveščanje zavarovanih oseb o njihovih pravicah in
obveznostih je najpomembnejši element zaupanja v
odnosih s pristojnimi organi in nosilci socialne varnosti
držav članic.

(23)

Ker cilja te uredbe, in sicer sprejetja usklajevalnih ukrepov
za zagotavljanje dejanskega izvajanja prostega pretoka
oseb, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker
ta cilj lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Ta uredba bi morala nadomestiti Uredbo Sveta (EGS)
št. 574/72 z dne 21. marca o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov
socialne varnosti za zaposlene delavce in njihove
družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1) –

NASLOV I
SPLOŠNE DOLOČBE
POGLAVJE I

Opredelitve
Člen 1

(e) „elektronski prenos“ pomeni prenos podatkov z elektronsko
opremo za obdelavo podatkov (tudi digitalno kompresijo),
in sicer žični prenos, prenos prek radijskega sistema ali
prenos z uporabo optične tehnologije ali drugih elektromagnetnih sredstev;
(f) „Revizijski odbor“ pomeni odbor iz člena 74 osnovne
uredbe.

Opredelitve
1.

Za namene te uredbe:

POGLAVJE II

(a) „osnovna uredba“ pomeni Uredbo (ES) št. 883/2004;
(b) „izvedbena uredba“ pomeni to uredbo; in

Določbe o sodelovanju in izmenjavi podatkov

(c) se uporabljajo opredelitve pojmov iz osnovne uredbe.
2.
Poleg opredelitev iz odstavka 1 se uporabljajo naslednji
pojmi:

Člen 2

Obseg in pravila izmenjave podatkov med nosilci

(a) „dostopna točka“ pomeni subjekt, ki izvaja naloge:
(i) elektronske kontaktne točke;
(ii) avtomatičnega usmerjanja na podlagi naslova; in
(iii) inteligentnega usmerjanja na podlagi programske
opreme, ki omogoča samodejno preverjanje in usmerjanje (npr. aplikacija umetne inteligence) in/ali človekovo posredovanje.
(b) „organ za zvezo“ pomeni vsak organ, ki ga določi pristojni
organ države članice za eno ali več področij socialne
varnosti iz člena 3 osnovne uredbe in odgovarja na zahteve
po podatkih in pomoči zaradi izvajanja osnovne in izvedbene uredbe ter mora opravljati naloge, ki so mu dodeljene
v okviru naslova IV izvedbene uredbe;
(c) „dokument“ pomeni skupek podatkov, ne glede na uporabljeni medij zapisa, ki so oblikovani tako, da se lahko izmenjujejo po elektronski poti, pošiljati pa jih je treba zaradi
izvajanja osnovne uredbe in izvedbene uredbe;
(d) „strukturiran elektronski dokument“ pomeni vsak dokument, oblikovan v formatu, zasnovanem za elektronsko
izmenjavo podatkov med državami članicami;

1. Za namene izvedbene uredbe temeljijo izmenjave med
organi in nosilci držav članic ter osebami, zajetimi v osnovni
uredbi, na načelih javne uprave, učinkovitosti, dejavne pomoči,
hitre dostave in dostopnosti, tudi e-dostopnosti, zlasti za invalidne in starejše osebe.

2. Nosilci brez odlašanja zagotovijo ali si izmenjajo vse
podatke, potrebne za ugotovitev in določitev pravic in obveznosti oseb, za katere se uporablja osnovna uredba. Sporočanje
takih podatkov med državami članicami je bodisi neposredno
prek nosilcev samih bodisi posredno prek organov za zvezo.

3.
Če je oseba po pomoti predložila podatke, dokumente ali
zahtevke nosilcu na ozemlju države članice, ki ni država članica,
v kateri ima sedež nosilec, imenovan v skladu z izvedbeno
uredbo, prvi nosilec te podatke, dokumente ali zahtevke brez
odlašanja pošlje nosilcu, imenovanemu v skladu z izvedbeno
uredbo, in pri tem navede datum, ko so bili prvič predloženi. Ta
datum je za drugega nosilca zavezujoč. Vendar nosilci države
članice niso odgovorni, niti ni mogoče šteti, da so sprejeli odločitev, če niso mogli ukrepati zato, ker so nosilci drugih držav
članic z zamudo posredovali podatke, dokumente ali zahtevke.
(1) UL L 74, 27.3.1972, str. 1.
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4.
Kadar sporočanje podatkov poteka posredno prek organa
za zvezo namembne države članice, začnejo roki za odgovor na
zahtevke teči od dneva, ko je ta organ za zvezo prejel zahtevek,
kot da bi ga prejel nosilec v tej državi članici.

Člen 3
Obseg in pravila izmenjave podatkov med zadevnimi
osebami in nosilci
1.
Oseba, za katero se uporablja osnovna uredba, je zadevnemu nosilcu dolžna posredovati informacije, dokumente ali
dokazila, ki so potrebna za ugotovitev njenega položaja ali položaja njene družine, za določitev ali ohranitev njenih pravic in
obveznosti ter za določitev zakonodaje, ki se uporablja, in
njenih obveznosti po tej zakonodaji.
2.
Kadar države članice zaradi izvajanja osnovne uredbe
zbirajo, posredujejo ali obdelujejo osebne podatke v skladu s
svojo zakonodajo, zadevnim osebam zagotovijo, da lahko v
celoti uveljavljajo svoje pravice v zvezi z varovanjem osebnih
podatkov v skladu z določbami Skupnosti o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku teh
podatkov.
3.
Zadevni nosilci zadevni osebi brez odlašanja posredujejo
informacije in izdajo dokumente, kolikor je to potrebno za
uporabo osnovne in izvedbene uredbe.
Zadevni nosilec sporoči svojo odločitev prosilcu, ki stalno ali
začasno prebiva na ozemlju druge države članice, neposredno
ali prek organa za zvezo države članice, v kateri stalno ali
začasno prebiva. Pri zavrnitvi dajatev navede tudi razloge za
njihovo zavrnitev, pravna sredstva in roke za pritožbo. Kopija te
odločitve se pošlje drugim udeleženim nosilcem.
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primer, in v največji možni meri dajejo prednost elektronskim
sredstvom sporočanja. Upravna komisija določi podrobna praktična pravila za pošiljanje informacij, dokumentov ali odločitev
zadevni osebi po elektronski poti.

Člen 5

Pravna vrednost dokumentov in dokazil, izdanih v drugi
državi članici

1. Dokumenti, ki jih izda nosilec države članice in ki potrjujejo položaj neke osebe za namene uporabe osnovne uredbe in
izvedbene uredbe, ter dokazila, na podlagi katerih so izdani
dokumenti, so za nosilce drugih držav članic sprejemljivi, dokler
jih država članica, v kateri so bili ti dokumenti ali dokazila izdelani, ne umakne ali razglasi za neveljavne.

2. V primeru dvoma o utemeljenosti dokumenta ali točnosti
dejstev, ki so podlaga za navedbe v dokumentu, nosilec države
članice, ki prejme dokument, zaprosi nosilca, ki je izdal dokument, za potrebna pojasnila in po potrebi za umik navedenega
dokumenta. Nosilec, ki je izdal dokument, ponovno pretehta
razloge za izdajo dokumenta in ga po potrebi prekliče.

3. V primeru dvoma o podatkih, ki so jih posredovale
zadevne osebe, veljavnosti dokumenta ali potrebnih dokazil ali
točnosti dejstev, ki so podlaga za navedbe v njih, nosilec v kraju
stalnega ali začasnega prebivališča, v kolikor je mogoče, v skladu
z odstavkom 2 na zahtevo pristojnega nosilca opravi potrebno
preverjanje podatkov ali dokumenta.

4.
Če zadevna nosilca ne dosežeta dogovora, se lahko zadeva
prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji po preteku
enega meseca po datumu, ko jo bila vložena zahteva nosilca, ki
je prejel dokument. Upravna komisija skuša uskladiti stališča v
šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

Člen 4
Oblika in način izmenjave podatkov

Člen 6

1.
Upravna komisija določi strukturo, vsebino, obliko ter
podrobna pravila za izmenjavo dokumentov in strukturiranih
elektronskih dokumentov.

Začasna uporaba zakonodaje in začasna dodelitev dajatev

2.
Podatki se med nosilci ali organi za zvezo prenašajo po
elektronski poti, neposredno ali posredno prek dostopnih točk,
v skupnem varnem okviru, ki lahko zagotovi zaupnost in
varstvo izmenjave podatkov.

1.
Če v izvedbeni uredbi ni določeno drugače, v primeru
različnih stališč nosilcev ali organov dveh ali več držav članic o
določitvi zakonodaje, ki se uporablja, za zadevno osebo začasno
velja zakonodaja ene od teh držav članic, in sicer v prednostnem
vrstnem redu, kot sledi:

3.
Pri komuniciranju z zadevnimi osebami zadevni nosilci
uporabljajo načine, ki so najprimernejši za vsak posamezen

(a) zakonodaja države članice, v kateri oseba dejansko opravlja
dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe, če se ta dejavnost opravlja samo v eni državi članici;
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(b) zakonodaja države članice stalnega prebivališča, če zadevna
oseba tam opravlja del svoje (svojih) dejavnosti ali če oseba
ni zaposlena ali samozaposlena;
(c) zakonodaja države članice, v kateri je bila zahteva za
uporabo zakonodaje najprej predložena, ko oseba dejavnost
oziroma dejavnosti opravlja v dveh ali več državah članicah.
2.
Če se stališča nosilcev ali organov dveh ali več držav članic
o določitvi nosilca, pristojnega za zagotavljanje dajatev ali
storitev, razlikujejo, je zadevna oseba, ki bi lahko uveljavljala
pravico do teh dajatev ali storitev, če ne bi bilo tega spora,
začasno upravičena do dajatev ali storitev, določenih v zakonodaji, ki jo uporablja nosilec v kraju njenega stalnega prebivališča,
oziroma do dajatev ali storitev, določenih v zakonodaji, ki jo
uporablja nosilec, kateremu je bila zahteva najprej predložena,
če ne prebiva na ozemlju ene od zadevnih držav članic.

3.
Če zadevni nosilci ali organi ne dosežejo dogovora, se
lahko zadeva prek pristojnih organov predloži Upravni komisiji,
vendar šele en mesec po datumu, ko so bila izražena različna
stališča iz odstavka 1 ali 2. Upravna komisija skuša uskladiti
stališča v šestih mesecih po datumu, ko ji je bila zadeva predložena.

4.
Če je ugotovljeno, da zakonodaja, ki se uporablja, ni zakonodaja države članice, v kateri je bila oseba začasno zavarovana,
ali da nosilec, ki je začasno plačeval dajatve, ni pristojni nosilec,
se nosilec, določen za pristojnega, kot tak upošteva za nazaj, in
sicer najpozneje od datuma začasnega zavarovanja osebe ali od
prve začasne dodelitve zadevnih dajatev, kot da te razlike v
stališčih ne bi bilo.

5.
Pristojni nosilec in nosilec, ki je začasno izplačal denarne
prispevke ali začasno prejel dajatve, po potrebi uredita finančni
položaj zadevne osebe v zvezi z začasno izplačanimi denarnimi
prispevki in dajatvami v skladu s poglavjem III naslova IV izvedbene uredbe.
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skladu z osnovno uredbo, pristojni nosilec pa nima vseh informacij v zvezi s stanjem v drugi državi članici, ki jih potrebuje za
dokončni izračun zneska te dajatve ali prispevka, ta nosilec na
zahtevo zadevne osebe to dajatev dodeli ali ta prispevek izračuna začasno, če je tak izračun mogoč na podlagi informacij, ki
jih ima nosilec na voljo.

2. Zadevna dajatev ali prispevek se ponovno izračuna, ko
zadevni nosilec prejme vsa potrebna dokazila ali dokumente.

POGLAVJE III

Druge splošne določbe za uporabo osnovne uredbe

Člen 8

Upravni dogovori med dvema ali več državami članicami

1. Določbe izvedbene uredbe nadomestijo določbe dogovorov o uporabi konvencij iz člena 8(1) osnovne uredbe, razen
določb dogovorov glede konvencij iz Priloge II osnovne uredbe,
če so določbe teh dogovorov navedene v Prilogi I izvedbene
uredbe.

2. Države članice lahko po potrebi sklenejo dogovore o
uporabi konvencij iz člena 8(2) osnovne uredbe, če ti dogovori
ne posegajo v pravice in obveznosti zadevnih oseb in so navedeni v Prilogi I izvedbene uredbe.

Člen 9

Drugi postopki med organi in nosilci
Dajatve v naravi, ki jih je nosilec odobril začasno v skladu z
odstavkom 2, povrne pristojni nosilec v skladu z naslovom IV
izvedbene uredbe.

Člen 7

Začasni izračun dajatev in prispevkov

1.
Če v izvedbeni uredbi ni določeno drugače, v primeru, ko
je oseba upravičena do dajatve ali dolžna plačevati prispevek v

1. Dve ali več držav članic ali njihovi pristojni organi se
lahko dogovorijo o postopkih, ki niso predvideni v izvedbeni
uredbi, če ti postopki ne posegajo v pravice ali obveznosti
zadevnih oseb.

2. Dogovori, sklenjeni v ta namen, se sporočijo Upravni
komisiji in navedejo v Prilogi I izvedbene uredbe.

3. Določbe izvedbenih dogovorov, ki sta jih z istim
namenom sklenili dve ali več držav članic, ali so podobne tistim
iz odstavka 2 ter veljajo dan pred začetkom veljavnosti izvedbene uredbe in so navedene v Prilogi V Uredbe (EGS)
št. 574/72, se še naprej uporabljajo za odnose med dvema ali
več državami članicami, če so navedene tudi v Prilogi I k izvedbeni uredbi.
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Člen 10
Preprečevanje prekrivanja dajatev
Kadar so dajatve, izplačljive po zakonodaji dveh ali več držav
članic, vzajemno zmanjšane, mirujejo ali odvzete, se neizplačani
zneski ob dosledni uporabi določb o zmanjšanju, začasni ustavitvi ali odpravi, ki jih določa zakonodaja zadevnih držav članic,
delijo s številom zmanjšanih, mirujočih ali odvzetih dajatev, ne
glede na druge določbe osnovne uredbe.
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2. Zavarovalne dobe, dobe zaposlitve, samozaposlitve ali
prebivanja, dopolnjene v skladu z zakonodajo države članice, se
prištejejo k tistim, dopolnjenim v skladu z zakonodajo katere
koli druge države članice, če je to potrebno zaradi uporabe
člena 6 osnovne uredbe, pod pogojem, da se navedene dobe ne
prekrivajo.

3.
Če se zavarovalna doba ali doba prebivanja, dopolnjena v
okviru obveznega zavarovanja po zakonodaji ene države članice,
prekriva z zavarovalno dobo, dopolnjeno v okviru prostovoljnega zavarovanja ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja po
zakonodaji druge države članice, se upošteva samo doba, dopolnjena v okviru obveznega zavarovanja.

Člen 11
Elementi za določitev stalnega prebivališča
1.
Če se stališča nosilcev dveh ali več držav članic o določitvi
stalnega prebivališča osebe, za katero se uporablja osnovna
uredba, razlikujejo, ti nosilci sporazumno določijo središče interesov zadevne osebe na podlagi celostne ocene vseh razpoložljivih informacij v zvezi z ustreznimi dejstvi, med katerimi so
lahko:
(a) trajanje in neprekinjenost prisotnosti na ozemlju zadevnih
držav članic;
(b) okoliščine osebe, vključno z:
(i) značajem in posebnimi značilnostmi vsake dejavnosti,
ki jo opravlja, zlasti krajem, kjer se ta dejavnost
običajno opravlja, stabilnostjo dejavnosti ter trajanjem
vsake pogodbe o delu;
(ii) njenim družinskim položajem in družinskimi vezmi;
(iii) opravljanjem kakršnekoli nepridobitne dejavnosti;

4. Kadar se zavarovalna doba ali doba prebivanja, ki ni
enakovredna doba, ki je dopolnjena po zakonodaji države
članice, prekriva z enakovredno dobo po zakonodaji druge
države članice, se upošteva samo doba, ki ni enakovredna doba.

5. Vsako dobo, ki je po zakonodaji dveh ali več držav članic
enakovredna, upošteva samo nosilec države članice, po katere
zakonodaji je bila zadevna oseba nazadnje obvezno zavarovana
pred navedeno dobo. Če zadevna oseba pred navedeno dobo ni
bila obvezno zavarovana po zakonodaji katere od držav članic,
navedeno dobo upošteva nosilec države članice, katere zakonodaja je prvič obvezno veljala za zadevno osebo po navedeni
dobi.

6.
Če obdobja, v katerem so bile dopolnjene nekatere zavarovalne dobe ali dobe prebivanja po zakonodaji države članice, ni
mogoče natančno določiti, se domneva, da se te dobe ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami ali dobami prebivanja, dopolnjenimi po zakonodaji druge države članice, ter se te dobe
upošteva, če je to ugodno za zadevno osebo in če jih je mogoče
utemeljeno upoštevati.

(iv) pri študentih, virom njihovega dohodka;
(v) njenim stanovanjskim položajem, zlasti s tem, kako
trajen je;

Člen 13

(vi) državo članico, za katero se za davčne namene šteje, da
je oseba njen rezident.
Pravila za pretvorbo dob
2.
Kadar se zaradi različnih meril na podlagi ustreznih dejstev
iz odstavka 1 nosilci ne morejo sporazumeti, se kot odločilen za
določitev dejanskega stalnega prebivališča osebe šteje njen
namen, kot je razviden iz teh dejstev in okoliščin, zlasti razlogov
za njeno selitev.

Člen 12

1.
Če so dobe, dopolnjene po zakonodaji države članice, izražene v enotah, ki se razlikujejo od enot, uporabljenih s strani
druge države članice, se pretvorba, potrebna za seštevanje dob v
skladu s členom 6 osnovne uredbe, opravi po naslednjih
pravilih:

Seštevanje dob

(a) doba, ki se uporabi kot osnova za pretvorbo, je tista, ki jo je
sporočil nosilec države članice, po zakonodaji katere je bila
doba dopolnjena;

1.
Za uporabo člena 6 osnovne uredbe se pristojni nosilec
obrne na nosilce države članice, katerih zakonodaja je veljala
tudi za zadevno osebo, da bi ugotovil, katere so vse dobe,
dopolnjene v skladu z zakonodajami teh držav članic.

(b) v primeru sistemov, v katerih so dobe izražene v dnevih, se
pretvorba iz dni v druge enote in obratno ter pretvorba med
različnimi sistemi, ki imajo za osnovo dneve, opravi v
skladu z naslednjo preglednico:
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Sistem, ki ima za
osnovo

1 dan ustreza

1 teden ustreza

1 mesec ustreza
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1 četrtletje ustreza

Največje število dni
v koledarskem letu

5 dni

9 uram

5 dnem

22 dnem

66 dnem

264 dni

6 dni

8 uram

6 dnem

26 dnem

78 dnem

312 dni

7 dni

6 uram

7 dnem

30 dnem

90 dnem

360 dni

(c) v primeru sistemov, v katerih so dobe izražene v enotah, ki
niso dnevi,
(i) so trije meseci ali trinajst tednov enakovredni enemu
četrtletju in obratno;
(ii) je eno leto enakovredno štirim četrtletjem, 12 mesecem
ali 52 tednom in obratno;
(iii) se tedni pretvorijo v mesece in obratno tedni in meseci
pretvorijo v dneve po pravilih za pretvorbo za sisteme,
ki imajo za osnovo šest dni, iz tabele v točki (b);

2. Skupna vsota dob, dopolnjenih v enem koledarskem letu,
zaradi uporabe odstavka 1 ne sme presegati števila dni, navedenega v zadnjem stolpcu preglednice v odstavku 1(b), 52 tednov,
12 mesecev ali štiri četrtletja.
Če dobe, ki se jih pretvarja, ustrezajo največji letni vrednosti
dob po zakonodaji države članice, v kateri so bile dopolnjene,
uporaba odstavka 1 v enem koledarskem letu ne sme pripeljati
do dob, ki so krajše od največje možne letne vrednosti dob, ki
jih določa zadevna zakonodaja.

(d) v primeru sistemov, v katerih so dobe izražena v delih, se te
številke pretvorijo v naslednjo manjšo celo enoto, pri čemer
se uporabijo pravila iz točk (b) in (c). Deli let se pretvorijo v
mesece, razen če zadevni sistem ne temelji na četrtletjih;

3. Pretvorbe se izvedejo bodisi z eno samo operacijo, ki
zajema vse dobe, sporočene kot seštevek, bodisi za vsako posamezno leto, če so bile dobe sporočene za vsako leto posebej.

(e) če je rezultat pretvorbe po tem odstavku del enote, se kot
rezultat pretvorbe po tem odstavku šteje naslednja večja cela
enota.

4. Kadar nosilec sporoči dobe, izražene v dnevih, istočasno
navede, ali ima sistem, ki ga izvaja, za osnovo pet, šest ali sedem
dni.

NASLOV II
DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA

Člen 14

Podrobnosti v zvezi s členoma 12 in 13 osnovne uredbe

1.
Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe „oseba, ki
opravlja dejavnost zaposlene osebe v državi članici v imenu
delodajalca, ki tam običajno opravlja dejavnosti, in jo ta delodajalec napoti v drugo državo članico“ pomeni tudi osebo, ki se jo
zaposli z namenom, da bo napotena v drugo državo članico, če
za zadevno osebo takoj pred začetkom njene zaposlitve že velja
zakonodaja države članice, v kateri ima njen delodajalec sedež.

2.
Za uporabo člena 12(1) osnovne uredbe se besede „ki tam
običajno opravlja dejavnosti“ nanašajo na delodajalca, ki
običajno opravlja znaten del dejavnosti, ne le notranjih upravljavskih dejavnosti, na ozemlju države članice, v kateri ima
sedež, ob upoštevanju vseh meril za opredelitev dejavnosti, ki
jih opravlja zadevno podjetje. Ta merila morajo ustrezati
posebnim značilnostim vsakega delodajalca in resničnemu
značaju dejavnosti, ki jih opravlja.

3. Za uporabo člena 12(2) osnovne uredbe se besede „ki
običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe“ nanašajo na
osebo, ki navadno znaten del dejavnosti opravlja na ozemlju
države članice, v kateri ima sedež. Nujno je zlasti, da je ta oseba
opravljala svojo dejavnost že nekaj časa pred datumom, ko želi
izkoristiti določbe navedenega člena, in da v dobi, ko v drugi
državi članici začasno opravljala dejavnost, v državi članici, v
kateri ima sedež, še naprej izpolnjuje zahteve za opravljanje
svoje dejavnosti, da bo ob vrnitvi z njo lahko nadaljevala.

4. Za namene uporabe člena 12(2) osnovne uredbe je merilo
za ugotavljanje, ali je dejavnost, ki jo samozaposlena oseba
namerava opravljati v drugi državi članici, „podobna“ običajno
izvajani dejavnosti samozaposlene osebe, dejanski značaj dejavnosti in ne morebitna opredelitev te zaposlitvene ali dejavnosti
samozaposlene osebe, ki bi jo določila druga država članica.

5. Za uporabo člena 13(1) osnovne uredbe „oseba, ki
običajno opravlja dejavnost zaposlene osebe v dveh ali več
državah članicah“ pomeni zlasti osebo, ki:
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(a) ohranja dejavnost v eni državi članici in hkrati opravlja tudi
ločeno dejavnost v eni ali več drugih državah članicah, ne
glede na trajanje ali značaj te ločene dejavnosti;
(b) nepretrgano opravlja izmenične dejavnosti, z izjemo
postranskih dejavnosti, v dveh ali več državah članicah, ne
glede na pogostost ali rednost menjavanja.
6.
Za uporabo člena 13(2) osnovne uredbe „oseba, ki
običajno opravlja dejavnost samozaposlene osebe v dveh ali več
državah članicah“ pomeni zlasti osebo, ki hkrati ali izmenično
opravlja eno ali več ločenih dejavnosti samozaposlene osebe v
dveh ali več državah članicah, ne glede na značaj teh dejavnosti.

7.
Za razlikovanje med dejavnostmi iz odstavkov 5 in 6 od
opisa iz člena 12(1) in (2) osnovne uredbe je odločilno trajanje
dejavnosti v eni ali več drugih državah članicah (ali je dejavnost
stalna ali ad hoc ali začasna). Za te namene se presodijo vsa
ustrezna dejstva, v primeru zaposlenih oseb zlasti kraj dela, kot
je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi.

8.
Za namene uporabe člena 13(1) in (2) osnovne uredbe
„znaten del zaposlitvene ali samozaposlitvene dejavnosti“, ki se
izvaja v državi članici, pomeni, da se tam izvaja količinsko
znaten del vseh dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe,
ki pa ni nujno glavni del teh dejavnosti.

Za določitev, ali se znaten del dejavnosti izvaja v državi članici,
se upoštevajo naslednja okvirna merila:
(a) v primeru zaposlitvene dejavnosti delovni čas in/ali osebni
prejemki; in
(b) v primeru samozaposlitvene dejavnosti: promet, delovni čas,
število opravljenih storitev in/ali prihodki od dela.
Če je delež, ugotovljen med splošno presojo, nižji od 25 %, je to
indikator, da se znaten del dejavnosti ne izvaja v zadevni državi
članici.

9.
Za namene uporabe člena 13(2)(b) osnovne uredbe se
„središče interesa“ dejavnosti samozaposlene osebe določi ob
upoštevanju vseh elementov poklicne dejavnosti te osebe, zlasti
kraja, v katerem je stalni sedež dejavnosti zadevne osebe, običajnega značaja ali trajanja izvajanih dejavnosti, števila opravljenih
storitev in namena zadevne osebe, kot je razviden iz vseh
okoliščin.

10.
Za določitev zakonodaje, ki se uporablja v skladu z
odstavkoma 8 in 9, zadevni nosilci upoštevajo stanje, predvideno za naslednjih 12 koledarskih mesecev.

11.
Če zadevna oseba svojo zaposlitveno dejavnost opravlja v
dveh ali več državah članicah v imenu delodajalca, ki ima sedež
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izven Unije, in če ta oseba stalno prebiva v državi članici, ne da
bi tam opravljala znaten del dejavnosti, zanjo velja zakonodaja
države članice stalnega prebivališča.

Člen 15

Postopki za uporabo člena 11(3)(b) in (d), člena 11(4) in
člena 12 osnovne uredbe
(o obveščanju zadevnih nosilcev)
1.
Če v členu 16 izvedbene uredbe ni določeno drugače,
delodajalec oziroma zadevna oseba sama, če ne opravlja dejavnosti kot zaposlena oseba, obvesti pristojnega nosilca v državi
članici, katere zakonodaja se uporablja, o osebi, ki opravlja svojo
dejavnost v državi članici, ki ni pristojna država članica v skladu
z naslovom II osnovne uredbe; če je le mogoče, se o tem
obvešča vnaprej. Ta nosilec da informacije v zvezi z zakonodajo,
ki se v skladu s členom 11(3)(b) ali členom 12 osnovne uredbe
uporablja za zadevno osebo, brez odlašanja na voljo nosilcu, ki
ga imenuje pristojni organ države članice, v kateri se opravlja
dejavnost.
2. Odstavek 1 se smiselno uporablja za osebe, ki jih zajema
člen 11(3)(d) osnovne uredbe.
3. Delodajalec v smislu člena 11(4) osnovne uredbe, ki ima
zaposleno osebo na krovu plovila, ki pluje pod zastavo druge
države članice, o tem obvesti pristojnega nosilca v državi članici,
katere zakonodaja se uporablja; če je le mogoče, se o tem
obvešča vnaprej. Ta nosilec da informacije v zvezi z zakonodajo,
ki se v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe uporablja za
zadevno osebo, brez odlašanja na voljo nosilcu, ki ga imenuje
pristojni organ države članice, pod zastavo katerega pluje
plovilo, na katerem bo delavec opravljal dejavnost.

Člen 16
Postopek za uporabo člena 13 osnovne uredbe
1. Oseba, ki svoje dejavnosti opravlja v dveh ali več državah
članicah, o tem obvesti nosilca, ki ga je imenoval pristojni organ
v državi članici stalnega prebivališča.
2. Imenovani nosilec kraja stalnega prebivališča brez odlašanja določi zakonodajo, ki se uporablja za zadevno osebo, ob
upoštevanju člena 13 osnovne uredbe in člena 14 izvedbene
uredbe. Ta prva določitev je začasna. Nosilec o tej začasni določitvi obvesti imenovane nosilce vseh držav članic, v katerih se
dejavnost opravlja.
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3.
Začasna določitev zakonodaje, ki se uporablja, kot določa
odstavek 2, postane dokončna v dveh mesecih potem, ko so bili
nosilci, ki so jih imenovali pristojni organi zadevne države
članice, v skladu z odstavkom 2 o njej obveščen, razen če je
zakonodaja že dokončno določena na podlagi odstavka 4 ali če
vsaj eden izmed zadevnih nosilcev do konca tega dvomesečnega
roka obvesti nosilca, ki ga je imenoval pristojni organ države
članice stalnega prebivališča, da zaenkrat ne more sprejeti določitve ali da ima o tem drugačno stališče.

4.
Kadar obstaja negotovost glede določitve zakonodaje, ki
naj se uporablja, in morajo zato nosilci ali organi dveh ali več
držav članic vzpostaviti stike, se na zahtevo enega ali več
nosilcev, ki so jih imenovali pristojni organ zadevnih držav
članic, ali pristojnih organov samih zakonodaja, ki naj se
uporablja za zadevno osebo, določi sporazumno ob upoštevanju
člena 13 osnovne uredbe in ustreznih določb člena 14 izvedbene uredbe.

Če se stališča zadevnih nosilcev ali pristojnih organov razlikujejo, se ti organi skušajo dogovoriti v skladu z zgoraj določenimi
pogoji, pri čemer se uporablja člen 6 izvedbene uredbe.

5.
Pristojni nosilec države članice, za zakonodajo katere se
določi, da se začasno ali dokončno uporablja, o tej odločitvi
brez odlašanja obvesti zadevno osebo.

6.
Če zadevna oseba ne zagotovi informacij iz odstavka 1, se
ta člen uporablja na pobudo nosilca, ki ga imenuje pristojni
organ v državi članici stalnega prebivališča, takoj ko ta izve za
okoliščine navedene osebe, morda prek drugega zadevnega
nosilca.

Člen 17
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Člen 19
Obveščanje zadevnih oseb in delodajalcev

1. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se
določi za uporabo na podlagi naslova II osnovne uredbe,
zadevno osebo in po potrebi tudi njenega (njene)
delodajalca(-ce) obvesti o obveznostih, določenih s to zakonodajo. Za izpolnitev formalnosti, ki jih narekuje ta zakonodaja,
jim nudi potrebno pomoč.
2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se
uporablja v skladu z določbo iz naslova II osnovne uredbe, na
zahtevo zadevne osebe ali delodajalca potrdi uporabo te zakonodaje ter po potrebi navede datum, do katerega se uporablja, in
pod kakšnimi pogoji.

Člen 20
Sodelovanje med nosilci
1. Zadevni nosilci pristojnemu nosilcu države članice, katere
zakonodaja se na podlagi naslova II osnovne uredbe uporablja
za osebo, sporočijo potrebne informacije za določitev datuma,
ko naj se ta zakonodaja začne uporabljati, in prispevkov, ki so
jih ta oseba in njen(-i) delodajalec(-lci) dolžni plačati po tej zakonodaji.
2. Pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja se na
podlagi naslova II osnovne uredbe uporablja za določeno osebo,
da informacije o datumu, s katerim se ta zakonodaja začne
uporabljati, na voljo nosilcu, ki ga je imenoval pristojni organ
države članice, katere zakonodaja je nazadnje veljala za to
osebo.

Postopek za uporabo člena 15 osnovne uredbe

Pogodbeno osebje Evropskih skupnosti izkoristi pravico do
izbire iz člena 15 osnovne uredbe ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Organ, pooblaščen za sklepanje pogodbe, obvesti imenovanega nosilca države članice, za katere zakonodajo se je odločil
pogodbeni uslužbenec Evropskih skupnosti.

Člen 18

Člen 21
Obveznosti delodajalca
1. Delodajalec, ki ima svoj statutarni sedež ali poslovno
enoto zunaj pristojne države članice, izpolnjuje vse obveznosti
iz zakonodaje, ki se uporablja za njegove zaposlene delavce,
zlasti obveznost plačevanja prispevkov, ki jih ta zakonodaja
določa, kot če bi imel svoj statutarni sedež ali poslovno enoto v
pristojni državi članici.

Postopek za uporabo člena 16 osnovne uredbe

Delodajalec ali zadevna oseba zahtevo za uporabo izjem od
členov 11 do 15 osnovne uredbe predloži – če je le mogoče
vnaprej – pristojnemu organu ali organu, ki ga pristojni organ
imenuje, v državi članici, katere zakonodaja naj bi se uporabljala
na zahtevo delavca ali zadevne osebe.

2. Delodajalec, ki nima poslovne enote v državi članici, katere
zakonodaja se uporablja, in zaposleni delavec se lahko dogovorita, da slednji v imenu delodajalca izpolnjuje njegove obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov, kar pa ne vpliva na
osnovne obveznosti delodajalca. Delodajalec o takem dogovoru
obvesti pristojnega nosilca te države članice.

17.2.2009
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NASLOV III
POSEBNE DOLOČBE ZA RAZLIČNE VRSTE DAJATEV
POGLAVJE I

Dajatve za bolezen, materinstvo in enakovredne dajatve za
očetovstvo

Člen 25
Začasno prebivanje v državi članici, ki ni pristojna država
članica

Člen 22
(A) Postopek in obseg pravice
Splošne izvedbene določbe
1.
Pristojni organi ali nosilci zagotavljajo, da so zavarovanim
osebam na voljo vsi potrebni podatki o postopkih in pogojih za
odobritev storitev, kadar so te storitve zagotovljene na ozemlju
države članice, ki ni država članica pristojnega nosilca.
2.
Ne glede na člen 5(a) osnovne uredbe lahko država članica
postane odgovorna za stroške storitev v skladu s členom 22
osnovne uredbe samo, če je zavarovana oseba predložila
zahtevek za pokojnino v skladu z zakonodajo te države članice
ali če v skladu s členi 23 do 30 osnovne uredbe zavarovana
oseba prejema pokojnino v skladu z zakonodajo te države
članice.

Člen 23
Sistem, ki se uporablja v primeru več kot enega sistema v
državi članici stalnega ali začasnega prebivališča
Če zakonodaja države članice stalnega ali začasnega prebivališča
vsebuje več kot en sistem zdravstvenega zavarovanja za primere
bolezni, materinstva ali očetovstva za več kot eno kategorijo
zavarovanih oseb, se v skladu s členi 17, 19(1), 20, 22, 24 in
26 osnovne uredbe uporabljajo določbe zakonodaje o splošnem
sistemu za zaposlene delavce.

Člen 24
Stalno prebivališče v državi članici, ki ni pristojna država
članica
1.
Za uporabo člena 17 osnovne uredbe se morajo zavarovana oseba in/ali njeni družinski člani prijaviti pri nosilcu v
kraju stalnega prebivališča. Njihova pravica do storitev v državi
članici, v kateri prebivajo, se potrdi z dokumentom, ki ga izda
pristojni nosilec na zahtevo zavarovane osebe ali na zahtevo
nosilca v kraju stalnega prebivališča.
2.
Dokument iz odstavka 1 ostane veljaven, dokler pristojni
nosilec ne obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o
njegovem preklicu.
Nosilec v kraju stalnega prebivališča pristojnega nosilca obvesti
o vsaki prijavi v skladu z odstavkom 1 in o vsaki spremembi ali
preklicu te prijave.
3.
Ta člen se smiselno uporablja za osebe iz členov 22, 24,
25 in 26 osnovne uredbe.

1. Za uporabo člena 19 osnovne uredbe zavarovana oseba
izvajalcu zdravstvene oskrbe v državi članici začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga je izdal pristojni nosilec in ki
potrjuje njeno upravičenje do storitev. Če zavarovana oseba
nima takega dokumenta, se nosilec v kraju začasnega prebivališča,na zahtevo ali po potrebi, za njegovo pridobitev obrne na
pristojnega nosilca.
2. Iz tega dokumenta je razvidno, da ima zavarovana oseba
pravico do storitev v skladu z merili, določenimi v členu 19
osnovne uredbe, pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, zavarovane v skladu z zakonodajo države članice začasnega prebivališča.
3. Storitve iz člena 19(1) osnovne uredbe obsegajo storitve,
ki se zagotavljajo v državi članici začasnega prebivališča v skladu
z njeno zakonodajo in so potrebne iz zdravstvenih razlogov,
tako da se zavarovana oseba pred predvidenim koncem začasnega prebivanja ne bi bila prisiljena vrniti v pristojno državo
članico, da bi bila deležna potrebnega zdravljenja.
(B) Postopek ter načini kritja in povračila stroškov storitev
4.
Če je zavarovana oseba dejansko krila stroške vseh ali dela
storitev, zagotovljenih v okviru člena 19 osnovne uredbe, in
zakonodaja, ki jo uporablja nosilec v kraju začasnega prebivališča, predvideva možnost povračila teh stroškov zavarovani
osebi, lahko zavarovana oseba zahtevek za povračilo naslovi na
nosilca v kraju začasnega prebivališča. V tem primeru ji ta
nosilec neposredno povrne znesek stroškov, ki ustreza zadevnim
storitvam v mejah in pod pogoji stopenj povračil, ki jih določa
njegova zakonodaja.
5.
Če zahteva za povračilo teh stroškov ni bila neposredno
naslovljen na nosilca v kraju začasnega prebivališča, nastale
stroške zadevni osebi povrne pristojni nosilec v skladu s stopnjami povračil, ki jih uporablja nosilec v kraju začasnega prebivališča, ali zneski, ki bi se povrnili nosilcu v kraju začasnega
prebivališča, če bi se v zadevnem primeru uporabil člen 62
izvedbene uredbe.
Nosilec v kraju začasnega prebivališča pristojnemu nosilcu na
zahtevo zagotovi potrebne podatke o teh stopnjah ali zneskih.
6. Z odstopanjem od odstavka 5 lahko pristojni nosilec
nastale stroške povrne v mejah in po stopnjah, ki jih določa
njegova zakonodaja, če se zavarovana oseba strinja, da se zanjo
uporabi ta določba.
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7.
Če zakonodaja države članice začasnega prebivališča ne
predvideva povračila stroškov v skladu z odstavki 4 in 5 v
zadevnem primeru, lahko pristojni nosilec povračilo ustreznih
stroškov opravi v mejah in stopnjah, ki jih določa njegova zakonodaja, ne da bi bilo za to potrebno soglasje zavarovane osebe.
8.
Povračilo, ki ga prejme zavarovana oseba, v nobenem
primeru ne sme presegati zneska stroškov, ki jih je ta oseba
dejansko imela.
9.
Kadar so izdatki veliki, lahko pristojni nosilec zavarovani
osebi izplača ustrezen predujem takoj, ko zadevna oseba pri
njem vloži zahtevo za povračilo.

17.2.2009

3.
Če zavarovana oseba, ki nima stalnega prebivališča v
pristojni državi članici, potrebuje nujno zdravljenje življenjskega
pomena, v skladu z drugim stavkom člena 20(2) osnovne
uredbe dovoljenja ni mogoče zavrniti, dovoljenje pa v imenu
pristojnega nosilca izda nosilec v kraju stalnega prebivališča, ki
o tem brez odlašanja obvesti pristojnega nosilca.

Pristojni nosilec sprejme ugotovitve in možnosti zdravljenja v
kontekstu potrebe po nujnem zdravljenju življenjskega pomena,
ki jih določijo zdravniki, ki jih pooblasti nosilec države članice
stalnega prebivališča, ki izda odobritev.

4. Med celotnim potekom postopka za izdajo dovoljenja si
pristojni nosilec pridržuje pravico, da zavarovano osebo napoti
na zdravniški pregled, ki ga opravi zdravnik po njegovi lastni
izbiri v državi članici začasnega ali stalnega prebivališča.

(C) Družinski člani
10.
Odstavki 1 do 9 se smiselno uporabljajo za družinske
člane zavarovane osebe.

Člen 26
Načrtovano zdravljenje

5. Nosilec v kraju stalnega prebivališča brez poseganja v
odločitev glede odobritve obvesti pristojnega nosilca, če je z
zdravstvenega vidika primerno dodatno zdravljenje, ki ga zajema
obstoječa odobritev.

(B) Kritje stroškov zdravstvenih storitev, ki jih je imela zavarovana
oseba

(A) Postopek odobritve
1.
Za namene uporabe člena 20(1) osnovne uredbe zavarovana oseba nosilcu v kraju začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga izda pristojni nosilec. V tem členu pristojni nosilec
pomeni nosilca, ki krije stroške načrtovanega zdravljenja; v
primerih iz člena 20(4) in člena 27(5) osnovne uredbe, v katerih
se stroški zdravstvenih storitev, ki se zagotovijo v državi članici
stalnega prebivališča, povrnejo v pavšalnih zneskih, za pristojnega nosilca velja nosilec v kraju stalnega prebivališča.
2.
Če zavarovana oseba v pristojni državi članici nima stalnega prebivališča, odobritev zahteva od nosilca v kraju stalnega
prebivališča, ki jo brez odlašanja posreduje pristojnemu nosilcu.
V tem primeru nosilec v kraju stalnega prebivališča z izjavo
potrdi, da so pogoji iz drugega stavka člena 20(2) osnovne
uredbe v državi stalnega prebivališča izpolnjeni.
Pristojni nosilec lahko izdajo dovoljenja zavrne le, če v skladu z
oceno nosilca v kraju stalnega prebivališča pogoji iz drugega
stavka člena 20(2) osnovne uredbe v državi članici stalnega
prebivališča zavarovane osebe niso izpolnjeni ali če se lahko
enako zdravljenje zagotovi v pristojni državi članici, in sicer v
roku, ki je sprejemljiv z medicinskega vidika, ob upoštevanju
trenutnega zdravstvenega stanja in verjetnega poteka bolezni
zadevne osebe.

6. Brez poseganja v odstavek 7 se smiselno uporablja
člen 25(4) in (5) izvedbene uredbe.

7.
Če je zavarovana oseba dejansko sama krila stroške ali del
stroškov za odobrene zdravstvene storitve in so stroški, ki jih je
pristojni nosilec obvezan povrniti nosilcu v kraju začasnega
prebivališča ali zavarovani osebi v skladu z odstavkom 6
(dejanski stroški), nižji od stroškov, ki bi jih moral prevzeti za
enako zdravljenje v pristojni državi članici (teoretični stroški),
pristojni nosilec na zahtevo povrne stroške zdravljenja, ki jih je
ta imela, do višine, za katero teoretični stroški presegajo
dejanske stroške. Vendar povrnjeni znesek ne sme presegati stroškov, ki jih je zavarovana oseba dejansko imela; lahko se
upošteva znesek, ki bi ga zavarovana oseba morala plačati, če bi
bila zdravstvena storitev opravljena v pristojni državi članici.

(C) Kritje potnih stroškov in stroškov bivanja v okviru načrtovanega
zdravljenja

8. Kadar nacionalna zakonodaja pristojnega nosilca zagotavlja povračilo potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so neločljivo povezani z zdravljenjem zavarovane osebe, te stroške za
zadevno osebo in po potrebi osebo, ki ga/jo spremlja, krije ta
nosilec, kadar je odobreno zdravljenje v drugi državi članici.

Pristojni nosilec obvesti nosilca v državi članici stalnega prebivališča o svoji odločitvi.

(D) Družinski člani

Če odgovor ne prispe v roku, določenem z nacionalno zakonodajo, se šteje, da je dovoljenje izdal pristojni nosilec.

9. Odstavki 1 do 8 se smiselno uporabljajo za družinske
člane zavarovane osebe.
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Člen 27
Denarne dajatve za nezmožnost za delo v primeru začasnega ali stalnega prebivališča v državi članici, ki ni pristojna
država članica
(A) Postopek, predpisan za zavarovano osebo
1.
Če zakonodaja pristojne države članice zahteva, da zavarovana oseba predloži potrdilo, da bi se ji priznale denarne dajatve
v zvezi z nezmožnostjo za delo na podlagi člena 21(1) osnovne
uredbe, zavarovana oseba zdravnika v državi članici stalnega
prebivališča, ki je ugotovil njeno zdravstveno stanje, zaprosi za
potrditev njene nezmožnosti za delo in verjetno trajanje te
nezmožnosti.
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vitev zdravnika, ki je opravil pregled, ali nosilca, enako pravno
veljavne kot potrdilo, sestavljeno v pristojni državi članici.
9.
Če pristojni nosilec zavrne izplačilo denarnih dajatev, o tej
svoji odločitvi obvesti zavarovano osebo in tudi nosilca v kraju
stalnega prebivališča.
(D) Postopek v primeru začasnega prebivanja v državi članici, ki ni
pristojna država članica
10.
Določbe odstavkov 1 do 9 se smiselno uporabljajo, kadar
zavarovana oseba začasno prebiva v državi članici, ki ni
pristojna država članica.

Člen 28
2.
Zavarovana oseba pošlje potrdilo pristojnemu nosilcu v
roku, ki ga določa zakonodaja pristojne države članice.
3.
Če lečeči zdravniki v državi članici stalnega prebivališča ne
izdajajo potrdil o nezmožnosti za delo in če so ta potrdila
potrebna v skladu z zakonodajo pristojne države članice,
zadevna oseba vloži zahtevek neposredno pri nosilcu v kraju
stalnega prebivališča. Ta nosilec brez odlašanja poskrbi, da se
zdravstveno oceni nezmožnost osebe za delo in da se sestavi
potrdilo iz odstavka 1. Potrdilo se takoj posreduje pristojnemu
nosilcu.
4.
Predložitev dokumenta iz odstavkov 1, 2 in 3 zavarovane
osebe ne odvezuje od izpolnjevanja obveznosti, določenih z
zakonodajo, ki se uporablja, zlasti obveznosti do njenega delodajalca. Delodajalec in/ali pristojni nosilec lahko po potrebi
zaposlenega pozove k dejavnostim, namenjenim spodbujanju in
podpiranju vrnitve zavarovane osebe v delovno okolje.
(B) Postopek, predpisan za nosilca v državi članici stalnega prebivališča
5.
Na zahtevo pristojnega nosilca nosilec v kraju stalnega
prebivališča opravi vse potrebne upravne preglede ali zdravstvene preglede zadevne osebe v skladu z zakonodajo, ki se zanj
uporablja. Poročilo zdravnika, ki je opravil pregled – zlasti o
verjetnem trajanju nezmožnosti za delo –, nosilec v kraju stalnega prebivališča brez odlašanja posreduje pristojnemu nosilcu.

Denarne dajatve za dolgotrajno nego v primeru stalnega ali
začasnega prebivanja v državi članici, ki ni pristojna država
članica
(A) Postopek, predpisan za zavarovano osebo
1. Da bi lahko bile zavarovani osebi priznane denarne dajatve
v zvezi z dolgotrajno nego na podlagi člena 21(1) osnovne
uredbe, ta vloži zahtevek pri pristojnemu nosilcu. Pristojni
nosilec o tem po potrebi obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča.
(B) Postopek, predpisan za nosilca v kraju stalnega prebivališča
2. Nosilec v kraju stalnega prebivališča na zahtevo pristojnega
nosilca preuči zdravstveno stanje zavarovane osebe s stališča
njene potrebe po dolgotrajni negi. Pristojni nosilec posreduje
nosilcu v kraju stalnega prebivališča vse potrebne informacije za
zadevno preučitev.
(C) Postopek, predpisan za pristojnega nosilca
3. Da bi opredelil stopnjo potrebe po dolgotrajni negi, ima
pristojni nosilec pravico, da zavarovano osebo napoti na zdravniški pregled k zdravniku ali drugemu strokovnjaku po svoji
izbiri.

(C) Postopek, predpisan za pristojnega nosilca

4. Pri tem se smiselno uporablja člen 27(7) izvedbene
uredbe.

6.
Pristojni nosilec si pridrži pravico, da zavarovanca napoti
na zdravniški pregled k zdravniku po svoji izbiri.

(D) Postopek v primeru začasnega prebivanja v državi članici, ki ni
pristojna država članica

7.
Brez poseganja v drugi stavek člena 21(1) osnovne uredbe
pristojni nosilec izplača denarne dajatve neposredno zadevni
osebi in po potrebi o tem obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča.

5. Odstavki 1 do 4 se smiselno uporabljajo, če zavarovana
oseba začasno prebiva v državi članici, ki ni pristojna država
članica.
(E) Družinski člani

8.
Za uporabo člena 21(1) osnovne uredbe so navedbe v
potrdilu o nezmožnosti za delo zavarovane osebe, ki je bilo
sestavljeno v drugi državi članici na podlagi zdravniških ugoto-

6. Odstavki 1 do 5 se smiselno uporabljajo za družinske
člane zavarovane osebe.
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Člen 29
Uporaba člena 28 osnovne uredbe
Če država članica, v kateri je bil nekdanji obmejni delavec
nazadnje zaposlen, ni več pristojna država članica in nekdanji
obmejni delavec ali njegov družinski član potuje v to državo, da
bi prejel storitve v skladu s členom 28 osnovne uredbe, nekdanji
obmejni delavec ali njegov družinski član nosilcu v kraju začasnega prebivališča predloži dokument, ki ga je izdal pristojni
nosilec.

Člen 30
Prispevki upokojencev
Če oseba pokojnino prejema od več kot ene države članice,
znesek prispevkov, ki se odtegnejo od vseh izplačanih pokojnin,
nikakor ne sme presegati zneska, ki bi ga bila dolžna plačati
oseba z enakim zneskom pokojnine, prejetim od pristojne
države članice.
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v sistem zdravstvenega zavarovanja, za katerega se uporablja
osnovna uredba, nosilec v drugi državi članici zgolj na podlagi
tega izvzetja ni odgovoren za kritje stroškov storitev ali
denarnih dajatev, ki so bile zagotovljene tem osebam ali
njihovim družinskim članom v skladu s poglavjem I naslova III
osnovne uredbe.
2. Za države članice iz Priloge II veljajo določbe poglavja I
naslova III osnovne uredbe, ki se nanašajo na zdravstvene
storitve, za osebe, ki so do storitev upravičene izključno v
skladu s posebnim sistemom, ki se uporablja za javne uslužbence, le v tam določenem obsegu.
Nosilec v drugi državi članici zgolj na podlagi tega ni odgovoren
za kritje stroškov storitev ali denarnih dajatev, ki so bile zagotovljene tem osebam ali njihovim družinskim članom.
3.
Če osebe iz odstavkov 1 in 2 in njihovi družinski člani
stalno prebivajo v državi članici, v kateri pravica do storitev ni
pogojena z zavarovanjem ali dejavnostjo zaposlene ali samozaposlene osebe, so te osebe dolžne plačati celotne stroške
storitev, ki so bile zagotovljene v državi njihovega stalnega
prebivališča.

Člen 31
Uporaba člena 34 osnovne uredbe
(A) Postopek, predpisan za pristojnega nosilca
1.
Pristojni nosilec zadevno osebo obvesti o določbi iz
člena 34 osnovne uredbe o preprečevanju prekrivanja dajatev.
Uporaba takšnih pravil mora osebi, ki nima stalnega prebivališča
v pristojni državi članici, zagotavljati pravico do dajatev v
obsegu, ki je najmanj enak celotnemu obsegu ali vrednosti, do
katere bi bila upravičena, če bi imela v tej državi stalno prebivališče.
2.
Pristojni nosilec o izplačilu denarnih dajatev za dolgotrajno nego obvesti tudi nosilca v kraju stalnega ali začasnega
prebivališča, če zakonodaja, ki jo uporablja ta nosilec, predvideva storitve dolgotrajne nege, ki so vključene v seznam iz
člena 34(2) osnovne uredbe.
(B) Postopek, predpisan za nosilca v kraju stalnega ali začasnega
prebivališča
3.
Po prejemu podatkov iz odstavka 2 nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča brez odlašanja obvesti pristojnega nosilca o storitvah dolgotrajne nege, ki so predvidene za
enak namen, za katerega jih odobri zadevni osebi v skladu s
svojo zakonodajo, ter o stopnji povračila, ki se za to uporablja.
4.
Upravna komisija po potrebi sprejme ukrepe za uporabo
tega člena.

Člen 32
Posebni izvedbeni ukrepi
1.
Če je oseba ali skupina oseb na zahtevo izvzeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in te osebe torej niso vključene

POGLAVJE II

Dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni
Člen 33
Pravica do storitev in denarnih dajatev v primeru stalnega
ali začasnega bivanja v državi članici, ki ni pristojna država
članica
1. Postopki iz členov 24 do 27 izvedbene uredbe se smiselno
uporabljajo za izvajanje člena 36 osnovne uredbe.
2.
Če nosilec države članice začasnega ali stalnega prebivališča zagotovi posebne storitve zaradi nesreč pri delu in
poklicnih bolezni v skladu z nacionalno zakonodajo, o tem brez
odlašanja obvesti pristojnega nosilca.

Člen 34
Postopek v primeru nesreč pri delu ali poklicne bolezni, ki
nastopi v državi članici, ki ni pristojna država članica
1. Kadar se nesreča pri delu prvič pripeti na ozemlju države
članice, ki ni pristojna država članica, ali se poklicna bolezen
zdravniško prvič ugotovi na tem ozemlju, je treba nesrečo pri
delu ali poklicno bolezen prijaviti v skladu z določbami zakonodaje pristojne države članice, če seznanitev ali obvestilo v okviru
nacionalne zakonodaje obstaja, ne da bi to vplivalo na druge
uporabne pravne določbe, ki veljajo na ozemlju države članice,
kjer se je nesreča pri delu pripetila ali kjer je bila poklicna
bolezen prvič zdravniško ugotovljena, in ki se v takšnih
primerih še naprej uporabljajo. Prijava ali obvestilo se naslovi na
pristojnega nosilca.

17.2.2009

Uradni list Evropske unije

SL

2.
Nosilec države članice, na katere ozemlju se je pripetila
nesreča pri delu ali je bila prvič zdravniško ugotovljena poklicna
bolezen, pristojnemu nosilcu pošlje zdravniška potrdila, pripravljena na ozemlju te države članice.

3.
Če v primeru nesreče na poti v službo ali iz nje na
ozemlju države članice, ki ni pristojna država članica, obstajajo
razlogi za izvedbo preiskave na ozemlju prve države članice, da
bi določili upravičenost do zadevne storitve, lahko pristojni
nosilec v ta namen imenuje osebo in o tem obvesti organe te
države članice. Nosilci med seboj sodelujejo, da bi preučili vse
ustrezne informacije in uradna poročila ter vse druge dokumente, povezane z nesrečo.

4.
Ob koncu zdravljenja se na zahtevo pristojnega nosilca
pošlje podrobno poročilo, kateremu so priložena zdravniška
potrdila o trajnih posledicah nesreče ali bolezni ter zlasti o
trenutnem stanju poškodovane osebe in okrevanju ali stabilizaciji njenega zdravstvenega stanja. Ustrezne pristojbine plača
nosilec v kraju stalnega prebivališča oziroma nosilec v kraju
začasnega prebivališča po stopnji, ki jo uporablja ta nosilec,
vendar se zaračunajo pristojnemu nosilcu.

5.
Pristojni nosilec na zahtevo obvesti nosilca v kraju stalnega
ali začasnega prebivališča o odločitvi, ki določa datum okrevanja
ali stabilizacije zdravstvenega stanja, in po potrebi o odločitvi v
zvezi z dodelitvijo pokojnine.

Člen 35

Dvom glede poklicne narave nesreče ali bolezni
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3. Smiselno se uporablja drugi pododstavek člena 6(5) izvedbene uredbe.

Člen 36

Postopek v primeru izpostavljenosti tveganjem za nastanek
poklicne bolezni v več kot eni državi članici

1. V primeru iz člena 38 osnovne uredbe se seznanitev ali
obvestilo o poklicni bolezni pošlje pristojnemu nosilcu za
poklicne bolezni v zadnji državi članici, po zakonodaji katere je
zadevna oseba zadnjič opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila zadevno bolezen.

Če nosilec, ki mu je bila poslana seznanitev ali obvestilo,
ugotovi, da se je dejavnost, ki bi lahko povzročila zadevno
poklicno bolezen, nazadnje izvajala po zakonodaji druge države
članice, pošlje seznanitev ali obvestilo in vse spremne dokumente zadevnemu nosilcu v tej državi članici.

2. Kadar nosilec države članice, po zakonodaji katere je
zadevna oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki bi lahko
povzročila zadevno poklicno bolezen, ugotovi, da ta oseba ali
njeni svojci ne izpolnjujejo pogojev te zakonodaje, med drugim
zato, ker zadevna oseba v tej državi nikoli ni opravljala dejavnosti, ki bi lahko povzročila zadevno poklicno bolezen, ali ker
zadevna država članica ne priznava poklicne narave nesreče,
nosilcu države članice, po zakonodaji katere je ta oseba opravljala dejavnost, ki bi lahko povzročila zadevno poklicno bolezen,
brez odlašanja pošlje seznanitev ali obvestilo in vse spremne
dokumente, tudi ugotovitve in poročila o zdravniških pregledih,
ki jih je izvedel prvi nosilec.

1.
Kadar pristojni nosilec izpodbija uporabo zakonodaje o
nesrečah pri delu in poklicnih boleznih v okviru člena 36(2)
osnovne uredbe, o tem brez odlašanja obvesti nosilca v kraju
stalnega prebivališča ali nosilca v kraju začasnega prebivališča, ki
je zagotovila storitve, za katere se nato šteje, da spadajo v zdravstveno zavarovanje.

3.
Če je ustrezno, nosilci ponovijo postopek iz odstavka 2 in
zadevo vrnejo vse do zadevnega nosilca v državi članici, po
zakonodaji katere je zadevna oseba prvič izvajala dejavnost, ki
bi lahko povzročila zadevno poklicno bolezen.

2.
Če je bila o tem sprejeta dokončna odločitev, pristojni
nosilec brez odlašanja obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča ali nosilca v kraju začasnega prebivališča, ki je zagotovil
storitve.

Člen 37

Če se ugotovi, da se nesreča ni pripetila pri delu ali da ne gre za
poklicno bolezen, se storitve še naprej zagotavljajo kot zdravstvene storitve, če je zadevna oseba do njih upravičena.

Če se ugotovi, da se je nesreča pripetila pri delu ali da gre za
poklicno bolezen, veljajo zdravstvene storitve, zagotovljene
zadevni osebi, kot storitve zaradi nesreče pri delu ali poklicne
bolezni od datuma, ko se je nesreča pri delu pripetila oziroma je
bila poklicna bolezen prvič zdravstveno ugotovljena.

Izmenjava podatkov med nosilci in izplačilo predujmov v
primeru pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka

1. V primeru pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi zahtevka,
ki jo sprejme nosilec v eni od držav članic, po zakonodaji
katerih je zadevna oseba izvajala dejavnost, ki bi lahko povzročila zadevno poklicno bolezen, je ta nosilec dolžan o tem obvestiti nosilca, ki mu je bila poslana seznanitev ali obvestilo po
postopku iz člena 36(2) izvedbene uredbe, in ga naknadno
obvestiti, ko se sprejeme dokončna odločitev.
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2.
Če je pravica do dajatev zagotovljena z zakonodajo, ki jo
uporablja nosilec, ki mu je bila poslana zadevna seznanitev ali
obvestilo, ta nosilec izplača predujme v višini zneska, ki se po
potrebi določi po posvetovanju z nosilcem, ki je izdal odločitev,
zoper katero je bila vložena pritožba, pri tem pa je treba paziti,
da niso izplačani previsoki zneski. Ta nosilec povrne znesek
izplačanih predujmov, če je v skladu z rezultatom pritožbe
dolžan zagotoviti dajatve. Ta predujem se nato po postopku iz
členov 73 in 74 izvedbene uredbe odšteje od zneska dajatev, do
katerih je upravičena zadevna oseba.
3.
Smiselno se uporablja drugi pododstavek člena 6(5) izvedbene uredbe.

Člen 38
Poslabšanje poklicne bolezni
V primerih iz člena 39 osnovne uredbe mora vlagatelj zahtevka
nosilcu v državi članici, pri kateri uveljavlja pravice do dajatev,
dati podrobne podatke o predhodno odobrenih dajatvah za
zadevno poklicno bolezen. Ta nosilec se za pridobitev vseh
podatkov, za katere meni, da so potrebni, lahko obrne na vse
druge predhodno pristojne nosilce.
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naslovijo na pristojnega nosilca ali na nosilca v kraju stalnega
prebivališča, ki ga pošlje pristojnemu nosilcu.
Zahtevek vsebuje informacije, potrebne v skladu z zakonodajo,
ki jo uporablja pristojni nosilec.

Člen 41
Posebni izvedbeni ukrepi
1. Za države članice iz Priloge II se določbe poglavja 2
naslova III osnovne uredbe, ki se nanašajo na zdravstvene
storitve, uporabljajo v zvezi z osebami, ki so do storitev upravičene izključno v skladu s posebnim sistemom, ki se uporablja
za javne uslužbence, in le v tam določenem obsegu.
2. Smiselno se uporabljata drugi stavek člena 32(2) in
člen 31(3) izvedbene uredbe.

POGLAVJE III

Pomoč ob smrti
Člen 42

Člen 39

Zahtevek za pomoč ob smrti

Ocenitev stopnje nezmožnosti v primeru predhodne ali
poznejše nesreče pri delu ali poklicne bolezni

Za namene uporabe členov 42 in 43 osnovne uredbe je treba
zahtevek za pomoč ob smrti nasloviti na pristojnega nosilca ali
nosilca v kraju stalnega prebivališča vlagatelja zahtevka, ki
zahtevek pošlje pristojnemu nosilcu.

Če je do prejšnje ali poznejše nezmožnosti za delo prišlo zaradi
nesreč, ki se je pripetila, ko je za zadevno osebo veljala zakonodaja države članice, ki nezmožnosti za delo ne razlikuje glede na
njihov izvor, je pristojni nosilec ali organ, ki ga je določil
pristojni organ zadevne države članice:
(a) na zahtevo pristojnega nosilca druge države članice dolžan
predložiti podatke o stopnji prejšnje ali poznejše nezmožnosti za delo ter, če je to mogoče, podatke, iz katerih je
mogoče ugotoviti, ali je nezmožnost za delo posledica
nesreče pri delu v smislu zakonodaje, ki jo uporablja nosilec
druge države članice;
(b) za pridobitev pravice do dajatev in za določitev zneska
dajatev v skladu z določbami zakonodaje, ki jo uporablja,
upošteva stopnjo nezmožnosti za delo, ki jo povzročijo ti
prejšnji ali poznejši primeri.

Člen 40
Predložitev in preučitev zahtevkov za pokojnine ali dopolnilne dodatke
Da bi zadevna oseba ali njeni svojci s stalnim prebivališčem na
ozemlju druge države članice, prejemali pokojnino ali dopolnilne dodatke po zakonodaji države članice, zahtevek po potrebi

Zahtevek vsebuje informacije, potrebne v skladu z zakonodajo,
ki jo uporablja pristojni nosilec.

POGLAVJE IV

Dajatve za invalidnost ter starostne in družinske pokojnine
Člen 43
Dodatne določbe za izračun dajatve
1. Za izračun teoretičnega zneska in dejanskega zneska
dajatve v skladu s členom 52(1)(b) osnovne uredbe se uporabljajo določbe iz člena 12(3), (4), (5) in (6) izvedbene uredbe.
2.
Če dobe prostovoljnega zavarovanja ali prostovoljnega
nadaljevanja zavarovanja niso bile upoštevane v skladu s
členom 12(3) izvedbene uredbe, nosilec v državi članici, v
skladu z zakonodajo katere so bile te dobe dopolnjene, zanje
izračuna ustrezni znesek v skladu z določbami zakonodaje, ki jo
uporablja. Dejanski znesek dajatve, izračunan v skladu s
členom 52(1)(b) osnovne uredbe, se poveča za znesek, ki ustreza
dobam prostovoljnega zavarovanja ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja.
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3.
Nosilec v vsaki državi članici v skladu z zakonodajo, ki jo
uporablja, izračuna izplačljivi znesek, ki ustreza dobam prostovoljnega zavarovanja ali prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja
in za katerega v skladu s členom 53(3)(c) osnovne uredbe ne
veljajo določbe druge države članice o odpravi, zmanjšanju ali
začasni opustitvi dajatev.
Kadar pristojni nosilec tega zneska ne more neposredno določiti
zaradi zakonodaje, na podlagi katere so zavarovalnim dobam
dodeljene različne vrednosti, se lahko določi fiktivni znesek.
Upravna komisija predpiše načine za določitev tega fiktivnega
zneska.

Člen 44
Upoštevanje dobe za vzgojo otrok
1.
Za namene tega člena „doba za vzgojo otrok“ pomeni
katero koli dobo, ki je v okviru pokojninske zakonodaje države
članice vštevna doba ali ki izključno zaradi vzgoje otroka zagotavlja dodatek k pokojnini, ne glede na uporabljen način izračuna teh dob ter ne glede na to, ali se vštevajo med vzgojo
otroka ali pa se priznajo za nazaj.
2.
Če na podlagi zakonodaje države članice, ki je pristojna v
skladu z naslovom II osnovne uredbe, ni upoštevana doba za
vzgojo otrok, je nosilec države članice, katere zakonodaja je v
skladu z naslovom II osnovne uredbe veljala za zadevno osebo,
ker je ta opravljala dejavnost zaposlene ali samozaposlene osebe
na dan, ko se je doba za vzgojo zadevnega otroka začela upoštevati, še naprej pristojen za upoštevanje te dobe kot dobe za
vzgojo otrok po lastni zakonodaji, kakor da je bil otrok vzgajan
na njegovem ozemlju.
3.
Odstavek 2 ne velja, če zaradi opravljanja dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe za zadevno osebo začne veljati
zakonodaja druge države članice.
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3. V primeru iz člena 47(1) osnovne uredbe nosilec, pri
katerem je bila zadevna oseba nazadnje zavarovana, nosilcu,
prvotno pristojnemu za izplačilo dajatev, sporoči znesek in
datum začetka zagotavljanja dajatev po zakonodaji, ki jo
uporablja. Od tega datuma naprej se dajatve, priznane pred
poslabšanjem invalidnosti, ukinejo ali zmanjšajo na znesek
dodatka iz člena 47(2) osnovne uredbe.

(B) Vložitev drugih zahtevkov za dajatve

4. V primerih, ki niso navedeni v odstavku 1, vlagatelj svoj
zahtevek vloži pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča ali pri
nosilcu v državi članici, katere zakonodaja se je nazadnje
uporabljala. Če za zadevno osebo nikoli ni veljala zakonodaja, ki
jo uporablja nosilec v kraju stalnega prebivališča, ta nosilec
zahtevek posreduje nosilcu v državi članici, katere zakonodaja se
je nazadnje uporabljala.

5.

Datum vložitve zahtevka velja za vse zadevne nosilce.

6.
Če vlagatelj v svojem zahtevku ni navedel, da je bil zaposlen ali je prebival v drugih državah članicah, čeprav je bil k
temu pozvan, se ne glede na določbe odstavka 5 kot datum
vložitve zahtevka pri nosilcu, ki uporablja zadevno zakonodajo,
upošteva datum, ko vlagatelj dopolni svoj prvotni zahtevek ali
vloži nov zahtevek z navedbo manjkajočih dob zaposlitve ali/in
prebivanja v državi članici, razen, če so določbe te zakonodaje
ugodnejše.

Člen 46

Dokazila in podatki, ki jih vlagatelj priloži zahtevku
Člen 45
Zahtevek za dajatve
(A) Vložitev zahtevka za dajatve po zakonodaji vrste A v skladu s
členom 44(2) osnovne uredbe
1.
Da bi vlagatelj pridobil dajatve po zakonodaji vrste A v
skladu s členom 44(2) osnovne uredbe, svoj zahtevek vloži pri
nosilcu v državi članici, katere zakonodaja je zanj veljala, ko je
nastopila nezmožnost za delo, ki ji je sledila invalidnost ali
poslabšanje invalidnosti, ali pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča, ki zahtevek posreduje prvemu nosilcu.
2.
Če so bile priznane denarne dajatve za bolezen, je treba
datum prenehanja obdobja prejemanja teh dajatev po potrebi
upoštevati kot datum vložitve zahtevka za pokojnino.

1. Vlagatelj zahtevek vloži v skladu z določbami zakonodaje,
ki jo uporablja nosilec iz člena 45(1) ali (4) izvedbene uredbe,
ter mu priloži dokazila, ki se zahtevajo po tej zakonodaji. Vlagatelj predloži vse ustrezne razpoložljive podatke in dokazila, ki se
nanašajo na zavarovalne dobe (nosilci, identifikacijske številke),
dobe zaposlitve (delodajalci) ali samozaposlitve (vrsta in kraj
opravljanja dejavnosti) ter prebivanja (naslove), ki so morda bile
dopolnjene po drugi zakonodaji, in tudi trajanje teh obdobij.

2.
Če vlagatelj v skladu s členom 50(1) osnovne uredbe
zahteva odlog dodelitve dajatev za starost po zakonodaji ene ali
več držav članic, mora to v svojem zahtevku navesti in pri tem
določiti zakonodajo, po kateri zahteva odlog dodelitve dajatev.
Da bi vlagatelj to pravico lahko uveljavil, mu zadevni nosilci, na
njegovo zahtevo, sporočijo vse razpoložljive podatke in ga tako
seznanijo s posledicami sočasne ali postopne dodelitve dajatev,
ki jih lahko zahteva.
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3.
Če vlagatelj umakne zahtevek za dajatve, predvidene po
zakonodaji določene države članice, se ta umik ne upošteva kot
sočasen umik zahtevka za dajatve v skladu z zakonodajo drugih
držav članic.

Člen 47
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6. Vsak od zadevnih nosilcev izračuna znesek dajatev v
skladu s členom 52 osnovne uredbe ter nosilcu za stike in
ostalim zadevnim nosilcem sporoči svojo odločitev, znesek
priznanih dajatev in vse podatke, ki se zahtevajo za namene
členov od 53 do 55 osnovne uredbe.

7.
Če nosilec na podlagi podatkov iz odstavkov 4 in 5 tega
člena ugotovi, da se uporablja člen 46(2) oziroma člen 57(2) ali
(3) osnovne uredbe, o tem obvesti nosilca za stike in ostale
zadevne nosilce.

Obravnava zahtevkov s strani zadevnih nosilcev

(A) Nosilec za stike
Člen 48
1.
Nosilec, pri katerem se v skladu s členom 45(1) ali (4)
izvedbene uredbe vloži ali ki se mu posreduje zahtevek za
dajatve, je v nadaljnjem besedilu imenovan „nosilec za stike“.
Nosilec v kraju stalnega prebivališča ni nosilec za stike, če za
zadevno osebo ni nikoli veljala zakonodaja, ki jo uporablja ta
nosilec.

Poleg obravnave zahtevka za dajatve po zakonodaji, ki jo
uporablja, ta nosilec – kot nosilec za stike – vodi izmenjavo
podatkov, obveščanje o odločbah in dejavnosti, ki jih zadevni
nosilci potrebujejo za obravnavo zahtevka, na zahtevo vlagatelja
pa temu sporoči vse podatke, pomembne za to obravnavo z
vidika Skupnosti, ter ga obvešča o poteku.

(B) Obravnava zahtevkov za dajatve po zakonodaji vrste A v skladu s
členom 44 osnovne uredbe

2.
V primeru iz člena 44(3) osnovne uredbe nosilec za stike
vse podatke o zadevni osebi pošlje nosilcu, pri katerem je bila ta
oseba prej zavarovana in ki zadevo nato obravnava.

Sporočanje odločitev vlagatelju

1. Vsak nosilec vlagatelja obvesti o odločbi, ki jo je izdal v
skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. V vsaki odločbi so navedena tudi pravna sredstva in roki za pritožbe. Potem ko je bil
nosilec za stike obveščen o vseh odločbah, ki jih je sprejel posamezni nosilec, pošlje vlagatelju in ostalim zadevnim nosilcem
povzetek teh odločb. Vzorec povzetka pripravi Upravna komisija. Povzetek se pošlje vlagatelju v jeziku nosilca oziroma, če
tako zahteva vlagatelj, v katerem koli jeziku, ki ga je ta izbral in
je v skladu s členom 290 Pogodbe priznan kot uradni jezik
institucij Skupnosti.

2.
Če vlagatelj po prejemu povzetka meni, da je imel medsebojni učinek odločb, ki sta jih sprejela dva ali več nosilcev, negativne učinke na njegove pravice, ima pravico do revizije odločb
zadevnih nosilcev v rokih, ki jih določa posamezna nacionalna
zakonodaja. Rok začne teči na dan prejema povzetka. Vlagatelja
se o rezultatu revizije pisno obvesti.

3.
Členi od 48 do 52 izvedbene uredbe se ne uporabljajo za
obravnavo zahtevkov iz člena 44 osnovne uredbe.

(C) Preveritev drugih zahtevkov za dajatve

4.
Razen v primerih iz odstavka 2, nosilec za stike vsem
zadevnim nosilcem brez odlašanja pošlje zahtevke za dajatve in
vse razpoložljive dokumente ter po potrebi dokumente, ki jih je
vlagatelj predložil, da bi lahko hkrati začeli obravnavati
zahtevek. Nosilec za stike drugim nosilcem sporoči zavarovalne
dobe ali dobe prebivanja, za katera velja njegova zakonodaja.
Navede tudi dokumente, ki bodo predloženi kasneje, in zahtevek
čim prej dopolni.

5.
Vsak od zadevnih nosilcev nosilcu za stike in drugim
zadevnim nosilcem čim prej sporoči zavarovalne dobe ali dobe
prebivanja, za katera velja njihova zakonodaja.

Člen 49

Določitev stopnje invalidnosti

1.
Če se uporabi člen 46(3) osnovne uredbe, je edini nosilec,
pristojen za sprejetje odločitve o stopnji vlagateljeve invalidnosti,
nosilec za stike, če je zakonodaja, ki jo uporablja ta nosilec,
vključena v Prilogo VII oziroma, če ta zakonodaja ni vključena v
Prilogo VII, nosilec, katerega zakonodaja je vključena v
Prilogo VII in je za vlagatelja nazadnje veljala. To odločitev
nosilec sprejme takoj, ko ugotovi, ali so pogoji za pridobitev
pravice, določeni z zakonodajo, ki jo uporablja, izpolnjeni, po
potrebi ob upoštevanju členov 6 in 51 osnovne uredbe. To
odločitev brez odlašanja sporoči drugim zadevnim nosilcem.
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Če pogoji za pridobitev pravice, ki ne spadajo med pogoje v
zvezi s stopnjo invalidnosti, in jih določa zakonodaja, ki jo
nosilec uporablja, niso izpolnjeni, nosilec za stike ob upoštevanju členov 6 in 51 osnovne uredbe o tem brez odlašanja
obvesti pristojnega nosilca v državi članici, katere zakonodaja je
nazadnje veljala za vlagatelja. Ta nosilec je pooblaščen za sprejetje odločitve glede invalidnosti vlagatelja, če so izpolnjeni
pogoji za pridobitev pravice, določeni z zakonodajo, ki jo
nosilec uporablja. To odločitev brez odlašanja sporoči drugim
zadevnim nosilcem.
Po potrebi se lahko pri ugotavljanju pogojev za pridobitev
pravice iz naslova invalidnosti zadeva pod enakimi pogoji vrne
nosilcu države članice, katere zakonodaja je za vlagatelja
zahtevka veljala najprej.
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2. V primeru ponovnega izračuna, odprave ali začasne
ukinitve dajatve nosilec, ki je sprejel to odločitev, o tem brez
odlašanja obvesti zadevno osebo in vse nosilce, pri katerih ima
zadevna oseba pravico do dajatve.

Člen 52

Ukrepi za pospešitev postopka izračuna pokojnin

1. Za lažjo in hitrejšo obravnavo zahtevkov in izplačilo
dajatev, nosilci, katerih zakonodaja velja za zadevno osebo:
2.
Če se ne uporablja člen 46(3) osnovne uredbe, ima vsak
nosilec v skladu s svojo zakonodajo možnost, da vlagatelja
zahtevka napoti na zdravniški pregled k zdravniku ali drugemu
izvedencu po svoji izbiri, da se tako ugotovi stopnja invalidnosti.
Vendar pa nosilec v državi članici dokumentacijo in zdravniška
poročila ter administrativne podatke, ki jih pridobi od nosilcev v
drugih državah članicah, upošteva, kot če bi bili zbrani v njegovi
državi članici.

Člen 50
Začasna izplačila in akontacije
1.
Ne glede na člen 7 izvedbene uredbe vsak nosilec, ki med
obravnavo zahtevka za dajatve ugotovi, da ima vlagatelj pravico
do neodvisne dajatve po zakonodaji, ki jo ta nosilec uporablja v
skladu s členom 52(1)(a) osnovne uredbe, to dajatev brez odlašanja izplača. To izplačilo se obravnava kot začasno, če lahko na
dodeljeni znesek vpliva izid obravnave zahtevka.
2.
Kadar je iz razpoložljivih podatkov razvidno, da ima vlagatelj pravico do izplačila s strani nosilca iz člena 52(1)(b) osnovne
uredbe, mu nosilec izplača akontacijo, katere znesek je čim bližji
znesku, ki mu bo verjetno priznan v skladu s členom 52(1)(b)
osnovne uredbe.
3.
Vsak nosilec, ki je dolžan izplačati začasne dajatve ali
akontacijo v skladu z odstavkom 1 ali 2, o tem brez odlašanja
obvesti vlagatelja ter ga pri tem izrecno opozori, da je sprejeti
ukrep začasen in na pravice do pritožbe v skladu z njegovo
zakonodajo.

Člen 51
Ponovni izračun dajatev
1.
V primeru ponovnega izračuna dajatev ob uporabi
členov 48(3) in (4), 50(4) in 59(1) osnovne uredbe se smiselno
uporablja člen 50 izvedbene uredbe.

(a) z nosilci drugih držav članic izmenjajo ali jim zagotovijo
podatke za identifikacijo oseb, ki eno nacionalno zakonodajo, ki se uporabi, zamenjajo z drugo, in skupaj poskrbijo,
da se ti podatki za identifikacijo hranijo in so ustrezni, v
nasprotnem primeru pa tem osebam zagotovijo sredstva za
neposreden dostop do svojih identifikacijskih podatkov;
(b) dovolj zgodaj pred minimalno upokojitveno starostjo, ali
pred starostjo, ki se določi z nacionalno zakonodajo, z
zadevno osebo in nosilci drugih držav članic izmenjajo ali
jim posredujejo podatke (dopolnjene dobe ali druge
pomembne podatke) o pravici do pokojnine oseb, ki
uporabo ene zakonodaje zamenjajo z drugo, v nasprotnem
primeru pa te osebe obvestijo oziroma jih seznanijo z
možnostmi pridobitve pravice v bodoče.
2. Za namene uporabe odstavka 1 Upravna komisija določi
podatke, ki naj se izmenjajo ali dajo na razpolago, ter tudi
ustrezne postopke in sredstva, ob upoštevanju značilnosti, administrativne in tehnične organizacije ter tehnoloških sredstev, ki
so na voljo nacionalnim pokojninskim sistemom. Upravna
komisija zagotovi izvajanje teh pokojninskih shem z organizacijo pregleda sprejetih ukrepov in njihove uporabe.

3. Za namene uporabe odstavka 1 bi se moralo nosilcu v
prvi državi članici, v kateri oseba dobi osebno identifikacijsko
številko (PIN) za namene izvajanja socialne varnosti, zagotoviti
zgoraj navedene podatke.

Člen 53

Koordinacijski ukrepi v državah članicah

1.
Če nacionalna zakonodaja vsebuje predpise za določitev
nosilca, ki je pristojen v tem primeru ali sistema, ki se uporabi
oziroma dodelitev zavarovalnih dob k določenemu sistemu, se
brez poseganja v člen 51 osnovne uredbe uporabijo te predpise,
pri tem pa se upoštevajo le zavarovalne dobe, dopolnjene po
zakonodaji te države članice.
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2.
Če nacionalna zakonodaja vsebuje predpise za koordinacijo med posebnimi sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence, in splošnim sistemom za zaposlene delavce, na ta pravila
ne vplivajo določbe osnovne uredbe in izvedbene uredbe.
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(a) datum, ko je brezposelna oseba prenehala biti na razpolago
zavodom za zaposlovanje pristojne države članice;
(b) rok, odobren v skladu s členom 64(1)(b) osnovne uredbe, za
prijavo brezposelne osebe kot iskalca zaposlitve v državi
članici, v katero je prišla;

POGLAVJE V

Dajatve za brezposelnost
Člen 54
Seštevanje dob in izračun dajatev
1.
Za člen 61 osnovne uredbe se smiselno uporablja
člen 12(1) izvedbene uredbe. Brez poseganja v osnovne obveznosti zadevnih nosilcev lahko zadevna oseba pristojnemu
nosilcu predloži dokument, ki ga je izdal nosilec v državi članici,
katere zakonodaja je veljala za zadevno osebo v času opravljanja
njene zadnje dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe, in v
katerem bodo navedene dobe, dopolnjene po tej zakonodaji.
2.
Za uporabo člena 62(3) osnovne uredbe pristojni nosilec v
državi članici, katere zakonodaja je veljala za zadevno osebo v
času opravljanja njene zadnje dejavnosti zaposlene ali samozaposlene osebe, nosilcu v kraju stalnega prebivališča na njegovo
zahtevo brez odlašanja sporoči vse informacije, ki jih lahko
pridobi v državi članici, kjer ima stalno prebivališče, potrebne
za izračun dajatev za brezposelnost, zlasti znesek prejete plače
ali prihodka od dela.
3.
Za uporabo člena 62 osnovne uredbe in ne glede na
člen 63 osnovne uredbe pristojni nosilec v državi članici, katere
zakonodaja določa, da se izračun dajatev spreminja s številom
družinskih članov, upošteva tudi družinske člane zadevne osebe,
ki prebivajo v drugi državi članici, kot da bi prebivali v pristojni
državi članici. Ta določba se ne uporablja, če ima v državi članici
stalnega prebivališča družinskih članov druga oseba pravico do
dajatev za brezposelnost, za izračun katerih se upoštevajo
omenjeni družinski člani.

Člen 55
Pogoji in omejitve ohranitve pravice do dajatev za brezposelno osebo, ki odhaja v drugo državo članico
1.
Za uveljavljanje člena 64 osnovne uredbe brezposelna
oseba, ki odhaja v drugo državo članico, o tem pred svojim
odhodom obvesti pristojnega nosilca in zahteva izdajo dokumenta, ki potrjuje, da ima še naprej pravico do prejemanja
dajatev pod pogoji iz člena 64(1)(b) osnovne uredbe.
Ta nosilec zadevno osebo obvesti o obveznostih, ki jih je dolžna
izpolnjevati, in ji izda navedeni dokument, ki vsebuje zlasti
naslednje:

(c) najdaljše obdobje, v katerem lahko velja pravica do dajatev v
skladu s členom 64(1)(c) osnovne uredbe;
(d) okoliščine, ki bi lahko spremenile pravico do dajatev.
2. Brezposelna oseba se prijavi kot iskalec zaposlitve na
zavodu za zaposlovanje države članice, v katero prihaja, v skladu
s členom 64(1)(b) osnovne uredbe in nosilcu v tej državi članici
izroči dokument iz odstavka 1. Če obvesti pristojnega nosilca v
skladu z odstavkom 1, vendar tega dokumenta ne izroči, se
nosilec v državi članici, v katero je prišla brezposelna oseba, za
pridobitev potrebnih podatkov obrne na pristojnega nosilca.

3. Zavod za zaposlovanje države članice, v katero je brezposelna oseba prišla iskat zaposlitev, brezposelno osebo seznani z
njenimi obveznostmi.

4. Nosilec v državi članici, v katero je prišla brezposelna
oseba, pristojnemu nosilcu brez odlašanja pošlje dokument, v
katerem sta datum prijave brezposelne osebe na zavodu za
zaposlovanje in njen novi naslov.

Če v obdobju, ko je brezposelna oseba upravičena do dajatev,
nastopijo okoliščine, ki bi lahko spremenile pravico do dajatev,
nosilec v državi članici, v katero je prišla brezposelna oseba,
pristojnemu nosilcu in zadevni osebi brez odlašanja pošlje
dokument, ki vsebuje ustrezne informacije.

Nosilec v državi članici, v katero je prišla brezposelna oseba, na
zahtevo pristojnega nosilca mesečno predloži ustrezne informacije o spremljanju položaja brezposelne osebe, in sicer zlasti o
tem, ali je ta oseba še vedno prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ali se ravna po organiziranih postopkih nadzora.

5. Nosilec v državi članici, v katero je prišla brezposelna
oseba, izvaja ali poskrbi za nadzor, kot če bi šlo za brezposelno
osebo, ki je upravičena do dajatev v skladu z zakonodajo, ki jo
uporablja. Po potrebi o kakršnih koli okoliščinah iz odstavka 1(d)
brez odlašanja obvesti pristojnega nosilca.

6. Pristojni organi ali nosilci v dveh ali več državah članicah
se lahko dogovorijo o posebnih postopkih in rokih za spremljanje položaja brezposelne osebe ter drugih ukrepih za pospešitev zaposlitvenih aktivnosti brezposelnih oseb, ki pridejo v
eno od teh držav članic v skladu s členom 64 osnovne uredbe.
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Člen 56

POGLAVJE VI

Brezposelna oseba, ki je stalno prebivala v državi članici, ki
ni pristojna država članica

Družinske dajatve
Člen 58

1.
Kadar se brezposelna oseba v skladu s členom 65(2)
osnovne uredbe odloči, da bo s prijavo kot iskalec zaposlitve v
državi članici, kjer je bila nazadnje zaposlena ali samozaposlena,
na razpolago tudi zavodu za zaposlovanje v tej državi, o tem
obvesti nosilca in zavod za zaposlovanje v kraju stalnega prebivališča.

Na zahtevo zavoda za zaposlovanje države članice, v kateri je
bila zadevna oseba nazadnje zaposlena ali samozaposlena, zavod
za zaposlovanje v kraju stalnega prebivališča pošlje ustrezne
podatke o prijavi brezposelne osebe in njenem iskanju zaposlitve.

2.
Kadar mora brezposelna oseba v skladu z zakonodajo, ki
se uporablja v zadevni državi članici, izpolniti nekatere obveznosti in/ali iskati zaposlitev, mora prednostno izpolniti obveznosti in/ali iskati zaposlitev v državi članici stalnega prebivališča.

Če brezposelna oseba ne izpolnjuje vseh obveznosti in/ali ne
išče zaposlitve v državi članici, kjer je nazadnje opravljala svojo
dejavnost, to ne vpliva na dajatve, dodeljene v državi članici stalnega prebivališča.

3.
Za uporabo člena 65(5)(b) osnovne uredbe nosilec v
državi članici, katere zakonodaja je nazadnje veljala za delavca,
nosilca v kraju stalnega prebivališča na njegovo zahtevo obvesti,
ali je delavec upravičen do dajatev v skladu s členom 64
osnovne uredbe.

Člen 57

Določbe za uporabo členov 61, 62, 64 in 65 osnovne
uredbe glede oseb, zajetih v posebni shemi za javne
uslužbence

1.
Člena 54 in 55 izvedbene uredbe se smiselno uporabljata
za osebe, zajete v posebni shemi za brezposelnost za javne
uslužbence.

2.
Člen 56 izvedbene uredbe se ne uporablja za osebe, zajete
v posebni shemi za brezposelnost za javne uslužbence. Brezposelna oseba, ki je zajeta v posebno shemo za brezposelnost za
javne uslužbence in ki je delno ali popolnoma brezposelna ter je
med zadnjo zaposlitvijo stalno prebivala na ozemlju države
članice, ki ni pristojna država, prejema dajatve v okviru sheme
za brezposelnost za javne uslužbence v skladu z določbami
zakonodaje pristojne države članice, kakor da bi stalno prebivala
na ozemlju te države članice. Te dajatve na svoje stroške zagotavlja pristojni nosilec.

Prednostna pravila v primeru prekrivanja dajatev
Za uporabo člena 68(1)(b)(i) in (ii) osnovne uredbe vsaka
zadevna država članica, kadar stalno prebivališče otrok ne
omogoča določitve prednostnega vrstnega reda, izračuna znesek
dajatev, pri čemer vključi otroke, ki ne prebivajo stalno na
njenem ozemlju. Pristojni nosilec v državi članici, katere zakonodaja predvideva najvišji znesek dajatev, v primeru uporabe
člena 68(1)(b)(i) dodeli celoten znesek. Pristojni nosilec v drugi
državi članici mu povrne polovico navedenega zneska v okviru
zneska, predvidenega po zakonodaji te države članice.

Člen 59
Pravila, ki se uporabljajo v primeru zamenjave veljavne
zakonodaje in/ali pristojnosti za dodelitev družinskih
dajatev
1.
Če se v koledarskem mesecu uporablja zakonodaja drugih
držav članic na področju dodelitve družinskih dajatev in/ali
pristojnost za to področje preide na druge države članice ne
glede na datume za izplačilo družinskih dajatev, določenih v
zakonodaji teh držav članic, nosilec, ki je družinske dajatve
izplačal ob uporabi zakonodaje, po kateri so bile dajatve na
začetku tega meseca dodeljene, te stroške krije do konca tekočega meseca.
2. Nosilca v drugi državi članici ali državah članicah obvesti
o datumu, ko preneha izplačevati zadevne družinske dajatve.
Izplačevanje dajatev iz druge države članice oziroma zadevnih
držav članic začne učinkovati na ta datuma.

Člen 60
Postopek za uporabo členov 67 in 68 osnovne uredbe
1. Zahtevek za dodelitev družinskih dajatev se naslovi na
pristojnega nosilca. Za uporabo členov 67 in 68 osnovne
uredbe se upoštevajo okoliščine celotne družine, kot da bi vse
zadevne osebe imele stalno prebivališče v zadevni državi članici
in bi zanje veljala zakonodaja te države članice, zlasti kar zadeva
upravičenost posameznika do zahtevka za takšne dajatve. Če
oseba, ki je upravičena zahtevati dajatve, ne uveljavlja svoje
pravice, mora pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja
se uporablja, upoštevati zahtevek za dodelitev družinskih
dajatev, ki ga predloži drugi roditelj ali oseba, ki se obravnava
kot roditelj, ali oseba ali zavod, ki ima skrbništvo nad otrokom
oziroma otroki.
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2.
Nosilec, ki mu je bil zahtevek predložen v skladu z
odstavkom 1, ta zahtevek preuči na podlagi podrobnih
podatkov, ki jih je predložil vlagatelj zahtevka, ob upoštevanju
vseh dejanskih in pravnih razmer družine vlagatelja zahtevka.
Če ta nosilec sklene, da se v skladu s členom 68(1) in (2)
osnovne uredbe prednostno uporablja njegova zakonodaja,
mora družinske dajatve zagotavljati v skladu z zakonodajo, ki jo
uporablja.
Če ta nosilec meni, da morda obstaja upravičenost do razlike v
obliki dodatka na podlagi zakonodaje druge države članice v
skladu s členom 68(2) osnovne uredbe, ta nosilec zahtevek brez
odlašanja pošlje pristojnemu nosilcu druge države članice in
obvesti zadevno osebo; nosilca v drugi državi članici obvesti
tudi o svoji odločitvi glede zahtevka in znesku izplačanih
družinskih dajatev.
3.
Če nosilec, ki mu je bil zahtevek predložen, sklene, da se
uporablja njegova zakonodaja, vendar ne kot prednostna pravica
v skladu s členom 68(1) in (2) osnovne uredbe, brez odlašanja
sprejme začasno odločitev o veljavnih prednostnih pravilih in v
skladu s členom 68(3) osnovne uredbe zahtevek posreduje
nosilcu v drugi državi članici, pri čemer o tem obvesti tudi
vlagatelja zahtevka. Ta nosilec se mora v dveh mesecih izreči o
sprejeti začasni odločitvi.
Če se nosilec, ki mu je bil posredovan zahtevek, ne izreče v roku
dveh mesecev po prejemu tega zahtevka, velja prej omenjena
začasna odločitev, ta nosilec pa izplača dajatve, določene v tej
zakonodaji, in nosilca, ki posreduje zahtevek, obvesti o znesku
izplačanih dajatev.
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4.
Če so stališča zadevnih nosilcev glede tega, katera zakonodaja naj se kot prednostna pravica uporablja, različna, se
uporablja člen 6(2) do (4) izvedbene uredbe. V tem primeru je
nosilec v kraju stalnega prebivališča iz člena 6(2) izvedbene
uredbe nosilec v kraju stalnega prebivališča otroka oziroma
otrok.
5. Nosilec, ki je začasno izplačal dajatve v znesku, ki presega
znesek, ki ga je nazadnje dolžan izplačati, se za izterjavo preveč
izplačanega zneska po postopku iz člena 73 izvedbene uredbe
lahko obrne na prednostnega nosilca.
Člen 61
Postopek za uporabo člena 69 osnovne uredbe
Za uporabo člena 69 osnovne uredbe pripravi Upravna komisija
seznam dodatnih ali posebnih družinskih dajatev za sirote iz
tega člena. Če nosilcu, ki ima prednostno pravico, v skladu z
določbami zakonodaje, ki jo uporablja, takšnih dodatnih ali
posebnih družinskih dajatev ni treba dodeliti, vsak zahtevek za
dodelitev družinskih dajatev, ki so mu priloženi vsi potrebni
dokumenti in podatki, brez odlašanja pošlje nosilcu države
članice, katere zakonodaja, ki zagotavlja takšne dodatne ali
posebne družinske dajatve za sirote, je za zadevno osebo veljala
najdlje. Po potrebi se lahko zadeva pod enakimi pogoji vrne
nazaj do nosilca v državi članici, po zakonodaji katere je
zadevna oseba dopolnila najkrajšo od svojih zavarovalnih dob
ali dob prebivanja.

NASLOV IV
FINANČNE DOLOČBE
POGLAVJE I

razpoložljivih podatkov. Upravna komisija oceni osnove, ki se
uporabijo za izračun pavšalnih zneskov, in določi njihov znesek.

Povračilo dajatev ob uporabi členov 35 in 41 osnovne uredbe

Oddelek 1

3. Stopnje, višje od stopenj, ki veljajo za storitve, zagotovljene zavarovanim osebam, za katere velja zakonodaja, ki jo
uporablja nosilec, ki je zagotovil storitve iz odstavka 1, se pri
povračilu zneskov ne morejo upoštevati.

Povračilo na podlagi dejanskih stroškov

Člen 62

Oddelek 2

Načela

Povračilo na podlagi pavšalnih zneskov

1.
Za izvajanje členov 35 in 41 osnovne uredbe pristojni
nosilec povrne dejanski znesek stroškov za zagotovljene storitve,
kakor je razviden iz računovodskih izkazov tega nosilca, nosilcu,
ki jih je zagotovil, razen v primeru uporabe člena 63 izvedbene
uredbe.

Člen 63

Identifikacija zadevnih držav članic

2.
Če celota ali del dejanskega zneska za storitve iz odstavka
1 ni razviden iz računovodskih izkazov nosilca, ki jih je zagotovil, se znesek za povračilo določi na podlagi pavšalnega
zneska, izračunanega na podlagi vseh ustreznih referenc iz

1. Države članice iz člena 35(2) osnovne uredbe, katerih
pravne in upravne strukture so takšne, da je povračilo na
podlagi dejanskih izdatkov neprimerno, so navedene v Prilogi III
k izvedbeni uredbi.
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2.
Za države članice, naštete v Prilogi III k izvedbeni uredbi,
znesek za storitve, zagotovljene:
(a) družinskim članom, ki ne prebivajo v isti državi članici kot
zavarovana oseba, v skladu s členom 17 osnovne uredbe, in

C 38 E/47

4. Za vsako državo članico, pristojno za izplačilo, je skupni
pavšalni znesek za koledarsko leto enak vsoti zmnožkov, ki se
izračunajo tako, da se določeni mesečni pavšalni zneski na
osebo v vsaki starostni skupini i pomnožijo s številom mesecev,
ki so jih zadevne osebe v tej starostni skupini dopolnile v državi
članici, upravičeni do terjatev.

(b) upokojencem in njihovim družinskim članom v skladu s
členom 24(1) ter členoma 25 in 26 osnovne uredbe,
nosilcem, ki so zagotovili navedene storitve, na podlagi pavšalnega zneska, določenega za vsako koledarsko leto, povrnejo
pristojni nosilci. Ta pavšalni znesek mora biti čim bližji dejanskim stroškom.

Število mesecev, ki so jih zadevne osebe dopolnile v državi
članici, upravičeni do terjatev, je enako seštevku koledarskih
mesecev v koledarskem letu, v katerem so bile zadevne osebe
zaradi prebivanja na ozemlju države članice, upravičene do
terjatev, upravičene do storitev na tem ozemlju na stroške
države članice, pristojne za izplačilo. To število mesecev se
določi s pomočjo seznama, ki ga v ta namen na podlagi dokazil
o pravicah zadevnih oseb, ki jih predloži pristojni nosilec, vodi
nosilec v kraju stalnega prebivališča.

Člen 64
Metoda izračuna mesečnih pavšalnih zneskov in skupnega
pavšalnega zneska
1.
Za vsako državo članico, upravičeno do terjatev, se
mesečni pavšalni znesek na osebo (Fi) za koledarsko leto določi
tako, da se letni poprečni strošek na osebo (Yi) po starostni
skupini (i) deli z 12 in pri rezultatu uporabi znižanje (X) po
naslednji formuli:
Fi = Yi*1/12*(1-X),
pri čemer:
— indeksno število (i = 1, 2 in 3) pomeni tri starostne skupine,
ki se upoštevajo pri izračunu pavšalnih zneskov:
i = 1: osebe, mlajše od 20 let

5. Najpozneje … (*)Upravna komisija predloži posebno
poročilo o uporabi tega člena in zlasti o znižanjih iz odstavka 3.
Na podlagi tega poročila lahko Upravna komisija predloži poročilo, v katerem so spremembe, ki bi se lahko izkazale za
potrebne pri zagotavljanju čim boljšega približka med izračunom pavšalnih zneskov in dejanskih izdatkov ter pri preprečevanju nesaldiranih ali dvojnih plačil, ki bi jih za države članice
lahko povzročila znižanja iz odstavka 3.

6. Upravna komisija določi metode in podrobna pravila za
določitev elementov za izračun pavšalnega zneska, navedenih v
odstavkih 1 do 5.

7. Ne glede na odstavke 1 do 4 lahko države članice za
izračun pavšalnega zneska … (*) uporabljajo člena 94 in 95
Uredbe (EGS) št. 574/721, pod pogojem, da se uporablja
znižanje iz odstavka 3.

i = 2: osebe, stare od 20 do 64 let
i = 3: osebe, stare 65 let in več
— Yi pomeni povprečni letni strošek za osebe starostne skupine
i, kot je določen v odstavku 2

Člen 65

— koeficient X (0,20 ali 0,15) pomeni znižanje, kot je določeno v odstavku 3.

Obveščanje o povprečnih letnih stroških

2.
Povprečni letni strošek na osebo (Yi) v starostni skupini i
se izračuna tako, da se letni izdatki za vse storitve, ki jih zagotovijo nosilci v državi članici, upravičeni do terjatev, vsem osebam
zadevne starostne skupine, za katere velja njena zakonodaja in
ki stalno prebivajo na njenem ozemlju, delijo s povprečnim
letnim številom oseb te starostne skupine. Izračun temelji na
izdatkih v skladu s sistemom iz člena 23 izvedbene uredbe.

1. Znesek povprečnega letnega stroška na osebo v vsaki
starostni skupini za določeno leto se sporoči Revizijskemu
odboru najpozneje do 30. junija dve leti po zadevnem letu. V
nasprotnem primeru se upoštevajo povprečni letni stroški na
osebo, ki jih je Upravna komisija nazadnje določila za preteklo
leto.

3.
Znižanje, ki se uporabi pri mesečnem pavšalnem znesku,
je načeloma enako 20 % (X = 0,20). Za upokojence in njihove
družinske člane znaša 15 % (X = 0,15), če pristojne države
članice ni na seznamu iz Priloge IV k osnovni uredbi.

2. Povprečni letni stroški, določeni v skladu z odstavkom 1,
so vsako leto objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.
(*) Pet let po začetku veljavnosti te uredbe.
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Oddelek 3
Skupne določbe
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7. Revizijski odbor omogoči, da se računi zaključijo tudi v
primerih, kjer poravnava v roku, navedenem v odstavku 6, ni
možna, ter na utemeljeno zahtevo ene od strani o sporu poda
mnenje v šestih mesecih, ki sledijo mesecu, v katerem mu je bila
zadeva predložena.

Člen 66
Postopek povračila med nosilci
Člen 68
1.
Povračilo med zadevnimi državami članicami se izvede
takoj. Vsak zadevni nosilec je terjatve dolžan plačati pred
iztekom rokov v tem oddelku, in sicer takoj, ko je to mogoče.
Spodbijanje posamezne terjatve ne ovira plačila druge terjatve
oziroma drugih terjatev.
2.
Povračila v skladu s členoma 35 in 41 osnovne uredbe se
med nosilci v državah članicah izvršijo prek organa za zvezo.
Povračila v skladu s členoma 35 in 41 osnovne uredbe se lahko
opravijo prek ločenih organov za zvezo.

Obresti za zamujena plačila in predplačila

1. Od konca osemnajstmesečnega roka iz člena 67(5) izvedbene uredbe lahko nosilec, upravičen do terjatev, zaračuna
obresti na neplačane terjatve, razen če je nosilec, pristojen za
izplačilo, v šestih mesecih po koncu meseca, v katerem je bila
terjatev predložena, nakazal predplačilo v višini vsaj 90 %
celotne predložene terjatve na podlagi člena 67(1) ali (2) izvedbene uredbe. Za dele terjatve, ki jih predplačilo ne zajema, se
obresti lahko zaračunajo le od konca 36-mesečnega roka iz
člena 67(6) izvedbene uredbe.

Člen 67
Roki za predložitev in poravnavo terjatev
1.
Terjatve na podlagi dejanskih izdatkov se pri organu za
zvezo države članice, pristojne za izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih po koncu koledarskega polletja, v katerem so bile
terjatve zabeležene v računovodskih izkazih nosilca, upravičenega do terjatev.
2.
Terjatve na podlagi pavšalnih zneskov za posamezno koledarsko leto se pri organu za zvezo države članice, pristojne za
izplačilo, predložijo v dvanajstih mesecih, ki sledijo mesecu, v
katerem so bili v Uradnem listu Evropske unije objavljeni
povprečni stroški za zadevno leto. Seznami iz člena 64(4) izvedbene uredbe se predložijo do konca leta, ki sledi referenčnemu
letu.
3.
V primeru iz drugega odstavka člena 6(5) izvedbene
uredbe rok iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne začne teči, dokler
ni določen pristojni nosilec.
4.
Terjatve, predložene po preteku rokov iz odstavkov 1 in 2,
se ne upoštevajo.
5.
Nosilec, pristojen za izplačilo, plača terjatve v 18 mesecih
po koncu meseca, v katerem so bile predložene pri organu za
zvezo države članice, pristojne za izplačilo, organu za zvezo
države članice, upravičene do terjatev in opredeljene v členu 66
izvedbene uredbe. To ne velja za terjatve, ki jih je nosilec,
pristojen za izplačilo, v tem roku iz utemeljenega razloga
zavrnil.
6.
Spore v zvezi s terjatvijo je treba poravnati najpozneje
36 mesecev po mesecu, v katerem je bila terjatev predložena.

2. Obresti se izračunajo na podlagi referenčne stopnje, ki jo
Evropska centralna banka uporablja za svoje operacije glavnega
refinanciranja. Uporablja se referenčna stopnja, ki velja na prvi
dan v mesecu, ko plačilo zapade.

3. Noben organ za zvezo ni obvezan sprejeti predplačila iz
odstavka 1. Če pa organ za zvezo odkloni tako ponudbo,
nosilec, upravičen do terjatev, ni več upravičen do zaračunavanja
obresti na zamujena plačila, povezana z zadevnimi terjatvami,
razen v okviru določbe iz drugega stavka odstavka 1.

Člen 69

Zaključek letnih računovodskih izkazov

1. Upravna komisija določi stanje terjatev za vsako koledarsko leto v skladu s členom 72(g) osnovne uredbe na podlagi
poročila Revizijskega odbora. V ta namen organi za zvezo Revizijskemu odboru v rokih in po podrobnih pravilih, ki jih odbor
določi, sporočijo znesek predloženih, poravnanih ali izpodbijanih terjatev na eni strani (kreditna postavka) ter znesek
prejetih, poravnanih ali izpodbijanih terjatev na drugi strani
(debetna postavka).

2. Na pobudo Upravne komisije se opravi vsako preverjanje,
koristno za nadzor statističnih in računovodskih podatkov, na
podlagi katerih se ugotovi letno stanje terjatev iz odstavka 1,
zlasti da se prepriča, ali so ti podatki v skladu s pravili, določenimi s tem naslovom.
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Povračilo dajatev za brezposelnost v skladu s členom 65
osnovne uredbe
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kompenzacijo med nosilci zadevnih držav članic ali do zadevne
fizične ali pravne osebe v skladu s členi 72 do 74 izvedbene
uredbe. Kadar s to kompenzacijo ni mogoče izterjati celote ali
dela terjatve, se preostali dolgovani znesek izterja v skladu s
členi 75 do 85 izvedbene uredbe.

Člen 70
Povračilo dajatev za brezposelnost
Kadar ni dogovora v skladu s členom 65(8) osnovne uredbe,
nosilec v kraju stalnega prebivališča na nosilca v državi
članici, katere zakonodaja je nazadnje veljala za upravičenca,
naslovi zahteva za povračilo dajatev za brezposelnost v skladu s
členom 65(6) in (7) osnovne uredbe. Zahteva se predloži v roku
šestih mesecev po izteku koledarskega polletja, v katerem je bilo
izvršeno zadnje plačilo dajatev za brezposelnost, za katere se
zahteva povračilo. V zahtevi se navedejo znesek dajatev, izplačanih v tri- ali petmesečnih obdobjih iz člena 65(6) in (7)
osnovne uredbe, obdobje, za katerega so bile te dajatve izplačane, in osebni podatki brezposelne osebe. Terjatve se predložijo
in plačajo prek organov za zvezo zadevnih držav članic.

Oddelek 2

Kompenzacija

Člen 72

Neupravičeno izplačane dajatve
Zahtev, predloženih po preteku roka iz prvega odstavka, ni treba
obravnavati.
Smiselno se uporabljajo določbe členov 66(1) in 67(5) do (7)
izvedbene uredbe.
Od konca osemnajstmesečnega roka iz člena 67(5) izvedbene
uredbe lahko nosilec, upravičen do terjatev, zaračuna obresti
na neplačane terjatve. Obresti se zaračunavajo v skladu s
členom 68(2) izvedbene uredbe.
Najvišji znesek povračila iz tretjega stavka člena 65(6) osnovne
uredbe je v vsakem posameznem primeru znesek dajatve, do
katerega bi bila zadevna oseba upravičena v skladu z zakonodajo
države članice, ki je zanjo nazadnje veljala, če je bila prijavljena
pri zavodu za zaposlovanje te države članice. V odnosih med
državami članicami, navedenimi v Prilogi V izvedbene uredbe,
pristojni nosilci ene izmed teh držav članic, katere zakonodaja je
nazadnje veljala za zadevno osebo, v vsakem posameznem
primeru določijo najvišji znesek na podlagi povprečnega zneska
dajatev za brezposelnost, določenega v skladu z zakonodajo te
države članice v preteklem koledarskem letu.

POGLAVJE III

Povračilo izplačanih, vendar neupravičenih dajatev, povračilo
začasnih izplačil in prispevkov, kompenzacija in pomoč na
področju izterjav
Oddelek 1

1.
Če je nosilec v državi članici upravičencu izplačal neupravičene prispevke, lahko ta nosilec pod pogoji in v mejah zakonodaje, ki jo uporablja, od nosilca v kateri koli drugi državi
članici, pristojnega za izplačilo dajatev v korist tega upravičenca,
zahteva, da od zaostalih ali tekočih plačil, ki jih ta dolguje
omenjenemu upravičencu, odtegne neupravičeno izplačani
znesek, ne glede na vejo socialne varnosti, iz katere se dajatve
plačujejo. Nosilec te države članice odtegne zadevni znesek pod
pogoji in v mejah, ki jih za takšno kompenzacijo določa zakonodaja, ki jo uporablja, in sicer kot če bi preveč izplačane zneske
izplačal sam, odtegnjeni znesek pa nakaže nosilcu, ki je izplačal
neupravičene prispevke.

2. Z odstopanjem od prvega odstavka velja naslednje: če je
nosilec države članice pri dodelitvi ali ponovnem ugotavljanju
pravice do dajatev za invalidnost, starost ali družinsko pokojnino v skladu s poglavjem 4 in 5 naslova III osnovne uredbe
prejemniku dajatev izplačal neupravičeni znesek, ta nosilec
lahko zahteva od nosilca katere koli druge države članice,
pristojnega za izplačilo ustreznih dajatev, da temu prejemniku
neupravičeno izplačani znesek odtegne od zaostalih plačil.
Potem ko ta nosilec obvesti nosilca, ki je izplačal neupravičeni
znesek o njegovih zaostalih plačilih, nosilec, ki je izplačal
neupravičeni znesek, v roku dveh mesecev sporoči višino
neupravičeno izplačanega zneska. Če nosilec, ki je dolžan plačati
zaostala plačila, prejeme to sporočilo v predvidenem roku,
prenese odtegnjeni znesek nosilcu, ki je izplačal neupravičene
zneske. Če rok poteče, imenovani nosilec takoj plača zaostala
plačila zadevni osebi.

Načela
Člen 71
Skupne določbe
Za uporabo člena 84 osnovne uredbe in v okviru, ki ga ta
določa, se izterjava terjatev, vsakokrat ko je to mogoče, opravi s

3. Kadar je bila zavarovana oseba deležna socialne pomoči v
državi članici v obdobju, ko je bila upravičena do dajatev po
zakonodaji druge države članice, lahko subjekt, ki je nudil
pomoč, če ima zakonsko pravico do povračila dajatev, izplačanih tej osebi, zahteva od nosilca v kateri koli drugi državi
članici, pristojnega za izplačilo dajatev v korist te osebe, da
odtegne izplačani znesek pomoči od zneskov, ki jih ta država
članica plača tej osebi.
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Člen 74

Ta določba se smiselno uporablja za družinskega člana zadevne
osebe, ki je bil deležen pomoči na ozemlju države članice v
obdobju, ko je bila navedena zavarovana oseba upravičena do
dajatev zaradi družinskega člana, po zakonodaji druge države
članice.

Nosilec države članice, ki je izplačala neupravičeni znesek
pomoči, pošlje obračun dolgovanega zneska nosilcu države
članice, ki nato odtegne zadevni znesek pod pogoji in v mejah,
ki jih za takšno kompenzacijo določa zakonodaja, ki jo
uporablja, in odtegnjeni znesek takoj nakaže nosilcu, ki je
izplačal neupravičen znesek.
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Stroški, povezani s kompenzacijo
Če je terjatev izterjana s kompenzacijo iz členov 72 in 73 izvedbene uredbe, se za to ne zaračunajo nikakršni stroški.

Oddelek 3
Izter java
Člen 75

Člen 73

Opredelitve pojmov in splošne določbe
Začasno izplačani denarni prispevki ali dajatve
1.
1.
Za uporabo člena 6 izvedbene uredbe nosilec, ki je
začasno izplačal denarne prispevke, največ tri mesece po določitvi veljavne zakonodaje ali opredelitvi nosilca, pristojnega za
izplačilo dajatev, pripravi obračun začasno izplačanega zneska
in ga pošlje pristojnemu nosilcu.

Nosilec, pristojen za izplačila dajatev, dolgovani znesek iz
naslova začasnega plačila odtegne od zaostalih plačil ustreznih
dajatev, ki jih dolguje zadevni osebi, in takoj prenese odtegnjeni
znesek nosilcu, ki je začasno izplačal denarne prispevke.

Če znesek začasno izplačanih dajatev presega znesek zaostalih
plačil, ali če zaostala plačila ne obstajajo, pristojni nosilec
odtegne ta znesek od tekočih plačil pod pogoji in v mejah, ki jih
za takšno kompenzacijo določa zakonodaja, ki jo uporablja, in
takoj prenese odtegnjeni znesek nosilcu, ki je začasno izplačal
denarne prispevke.

2.
Nosilec, ki je začasno prejel prispevke od pravne in/ali
fizične osebe, povrne zadevne zneske osebi, ki jih je plačala, šele
potem, ko pri pristojnem nosilcu ugotovi zneske, ki so mu
dolgovani po členu 6(4) izvedbene uredbe.

V tem oddelku:

— „terjatev“ pomeni vse terjatve v zvezi z dajatvami ali
prispevki, ki so bili plačani ali neupravičeno izplačani,
vključno z obrestmi, globami, upravnimi kaznimi in vsemi
drugimi pristojbinami in stroški, povezanimi s terjatvijo, v
skladu z zakonodajo države članice, ki uveljavlja terjatev;
— „subjekt prosilec“ v vseh državah članicah pomeni nosilca, ki
predloži zahtevo za podatke ali zahtevo za vročitev ali izterjavo glede zgoraj opredeljene terjatve;
— „zaprošeni subjekt“ v vseh državah članicah pomeni nosilca,
kateremu se lahko predloži zahteva za podatke ali zahteva
za vročitev ali izterjavo.
2. Zahteve in vse zadevna sporočila med državami članicami
se na splošno naslovijo prek imenovanih nosilcev.
3. Upravna komisija sprejme vse praktične ukrepe za izvajanje, med drugim tudi tiste, ki so povezani s členom 4 izvedbene uredbe in z določanjem spodnje meje za zneske, za katere
se lahko predloži zahteva za izterjavo.

Člen 76
Na zahtevo pristojnega nosilca, ki se predloži najkasneje tri
mesece po tem, ko je bila ugotovljena zakonodaja, ki se
uporablja, nosilec, ki je začasno prejel prispevke, te prenese
temu nosilcu, da se reši stanje glede prispevkov, ki jih pravne
in/ali fizične osebe dolgujejo pristojnemu nosilcu za isto
obdobje. Preneseni prispevki se za nazaj upoštevajo kot
prispevki, ki so bili plačani pristojnemu nosilcu.

Če znesek začasno izplačanih prispevkov presega znesek, ki ga
pravna in/ali fizična oseba dolguje pristojnemu nosilcu, nosilec,
ki je začasno prejel prispevke, povrne presežni znesek zadevni
pravni in/ali fizični osebi.

Zahteva po podatkih
1. Zaprošeni subjekt na zahtevo subjekta prosilca priskrbi
vse podatke, ki lahko subjektu prosilcu koristijo pri izterjavi
njegovih terjatev.
Da zaprošeni subjekt pridobi te podatke, uporablja pooblastila,
podeljena na podlagi zakonov in drugih predpisov, ki se uporabljajo za izterjavo podobnih terjatev, nastalih v njegovi državi
članici.

17.2.2009

Uradni list Evropske unije

SL

2.
Zahteva za podatke vsebuje ime, zadnji naslov in druge
ustrezne podatke v zvezi z identifikacijo zadevne pravne ali
fizične osebe, na katero se nanašajo zaprošeni podatki, ter vrsto
in znesek terjatve, za katero je bil podan zahtevek.

3.

Zaprošeni subjekt ni dolžan dati podatkov,

(a) ki jih ne bi mogel pridobiti za podobne izterjave terjatev v
lastni državi članici;
(b) ki bi razkrili kakršno koli poslovno, industrijsko ali poklicno
skrivnost ali
(c) katerih razkritje bi lahko ogrozilo varnost ali bi bilo v
nasprotju z javnim redom v državi članici.
4.
Zaprošeni subjekt obvesti prosilca o razlogih za zavrnitev
zahteve za podatke.

Člen 77

Obveščanje

1.
Na zahtevo subjekta prosilca zaprošeni subjekt po
veljavnih pravilih o vročitvi podobnih aktov ali odločb v svoji
državi članici naslovnika obvesti o vseh aktih in odločbah, ki
prihajajo iz države članice subjekta prosilca in se nanašajo na
terjatev in/ali njeno izterjavo, vključno s sodnimi dokumenti in
odločbami.

2.
Zahteva za vročitev vsebuje ime, naslov in druge ustrezne
podatke v zvezi z identifikacijo zadevnega naslovnika, do katerih
ima organ prosilec običajno dostop, vrsto in predmet akta ali
odločbe, ki se vroča, po potrebi ime in naslov dolžnika in druge
ustrezne podatke v zvezi z njegovo identifikacijo in terjatvijo, na
katero se akt ali odločba nanaša, ter vse druge koristne informacije.

3.
Zaprošeni subjekt takoj obvesti prosilca o ukrepih, sprejetih v zvezi z njegovo zahtevo za vročitev, zlasti pa mu sporoči
datum, kdaj je bil akt oziroma odločba poslana naslovniku.

2.
če:
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Subjekt prosilec lahko zahtevo za izterjavo predloži, samo

(a) se terjatev in/ali izvršilni naslov za izterjavo ne izpodbija v
lastni državi članici, razen v primerih, ko se uporablja drugi
pododstavek člena 81(2) izvedbene uredbe;
(b) je v svoji državi članici začel ustrezne postopke za izterjavo,
ki so mu na voljo na podlagi izvršilnega naslova iz
odstavka 1, vendar pa s sprejetimi ukrepi terjatve ne bo
mogoče poplačati v celoti;
(c) zastaralni rok v skladu z nacionalno zakonodajo še ni
potekel.
3.

Zahteva za izterjavo vsebuje:

(a) ime, naslov in vse druge ustrezne podatke v zvezi z identifikacijo zadevne fizične ali pravne osebe in/ali tretje osebe, ki
ima njena sredstva;
(b) ime, naslov in vse druge ustrezne podatke v zvezi z identifikacijo subjekta prosilca;
(c) navedba izvršilnega naslova, ki ga je izdala država članica
subjekta prosilca;
(d) vrsto in znesek terjatve, vključno z glavnico, obrestmi,
globami, upravnimi kaznimi in vsemi drugimi pristojbinami
in dolgovanimi stroški, pri čemer je znesek izražen v valuti
držav članic obeh subjektov;
(e) datum, ko je subjekt prosilec in/ali zaprošeni subjekt naslovniku uradno vročil izvršilni naslov;
(f) datum, od katerega, in obdobje, v katerem je mogoča izvršitev po zakonodaji, ki velja v državi članici subjekta
prosilca;
(g) vse druge ustrezne podatke.
4. Zahteva za izterjavo vključuje tudi izjavo subjekta prosilca,
s katero potrjuje, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

5. Subjekt prosilec posreduje zaprošenemu subjektu vse
pomembne podatke v zvezi z zadevo, na katero se nanaša
zahteva za izterjavo, in sicer takoj, ko za njih izve.

Člen 78
Člen 79
Zahteva za izterjavo
Izvršilni naslov za izterjavo
1.
Zahtevi za izterjavo terjatve, ki jo subjekt prosilec naslovi
na zaprošeni subjekt, se priloži uradni izvod ali overjena kopija
izvršilnega naslova, izdanega v državi članici subjekta prosilca,
in po potrebi izvirnik ali overjena kopija drugih dokumentov, ki
so potrebni za izterjavo.

1. Izvršilni naslov se v skladu s členom 84(2) osnovne uredbe
neposredno prizna in avtomatično upošteva kot izvršilni naslov
države članice zaprošenega subjekta.
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2.
Ne glede na prvi odstavek se lahko izvršilni naslov, če je to
ustrezno in v skladu z določbami, veljavnimi v državi članici
zaprošenega subjekta, sprejme, prizna, dopolni ali nadomesti z
izvršilnim naslovom, ki omogoča izterjavo na ozemlju te države
članice.
Države članice si prizadevajo, da v treh mesecih od dneva
prejema zahteve za izterjavo zaključijo tak sprejem, priznanje,
dopolnitev ali nadomestitev izvršilnega naslova, razen v
primerih, ko se uporabi tretji pododstavek tega odstavka.
Takšnih postopkov ni mogoče zavrniti, če je izvršilni naslov
pravilno sestavljen. Zaprošeni subjekt obvesti prosilca o razlogih
za prekoračitev trimesečnega roka.
Če je kateri koli od teh postopkov vzrok za spor v zvezi s terjatvijo in/ali izvršilnim naslovom, ki ga izda subjekt prosilec, se
uporabi člen 81 izvedbene uredbe.
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2. Ko zaprošeni subjekt prejme obvestilo ali podatke iz
odstavka 1, bodisi od subjekta prosilca ali od zainteresirane
strani, ustavi postopek za uveljavitev terjatve, dokler organ,
pristojen za zadevo, ne sprejme odločitve, razen če subjekt
prosilec ne zahteva drugačnega postopka v skladu z drugim
pododstavkom tega odstavka. Če zaprošeni subjekt meni, da je
to potrebno, lahko brez poseganja v člen 83 izvedbene uredbe
sprejme previdnostne ukrepe za zagotovitev izterjave, če veljavni
zakoni ali drugi predpisi v njegovi državi članici to dovoljujejo
za podobne terjatve.

Ne glede na prvi pododstavek lahko subjekt prosilec v skladu z
zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v državi članici subjekta
prosilca, od zaprošenega subjekta zahteva, da izterja izpodbijano
terjatev, kolikor ustrezni zakoni in drugi predpisi, veljavni v
državi članici zaprošenega subjekta, dovoljujejo takšen postopek.
Če je pozneje izid izpodbijanja ugoden za dolžnika, mora
subjekt prosilec vrniti vse izterjane zneske, skupaj z ustreznim
povračilom v skladu z zakonodajo, veljavno v državi članici
zaprošenega subjekta.

Člen 80
Načini in roki plačila
1.
Terjatve se izterjajo v valuti države članice zaprošenega
subjekta. Izterjani znesek zaprošeni subjekt v celoti nakaže
subjektu prosilcu.
2.
Zaprošeni subjekt lahko – kadar to dovoljujejo veljavni
zakoni in drugi predpisi lastne države članice ter po posvetovanju s subjektom prosilcem – dolžniku odobri rok za plačilo
ali dovoli plačilo na obroke. Obresti, ki jih zaprošeni subjekt
zaračuna za čas podaljšanja roka za plačilo, se prav tako nakažejo subjektu prosilcu.

3.
Če se izvršilni naslovi izpodbijajo v državi članici zaprošenega subjekta, je treba sprožiti postopek pri pristojnem organu
te države članice v skladu z njenimi zakoni in predpisi.

4.
Če je pristojni organ, pri katerem se začne postopek v
skladu z odstavkom 1, splošno ali upravno sodišče, se odločba
tega sodišča, kolikor je ugodna za prosilca in dovoljuje izterjavo
terjatve v državi članici subjekta prosilca šteje za „izvršilni
naslov“ v smislu členov 78 in 79 izvedbene uredbe, izterjava
terjatve pa se izvede na podlagi te odločbe.

Člen 82
Od dneva, ko je bil izvršilni naslov za izterjavo terjatve neposredno priznan v skladu s členom 79(1) izvedbene uredbe ali
sprejet, priznan, dopolnjen ali nadomeščen v skladu s členom
79(2) izvedbene uredbe, se zaračunajo obresti za vsako zamudo
pri plačilu po določbah zakonov in drugih predpisov, veljavnih
v državi članici zaprošenega subjekta, in se prav tako nakažejo
subjektu prosilcu.

Člen 81
Izpodbijanje terjatve ali izvršilnega naslova za izterjavo ter
izpodbijanje izvedbenih ukrepov
1.
Če med postopkom za izterjavo zainteresirana stran izpodbija terjatev in/ali izvršilni naslov, ki ga je izdala država članica
subjekta prosilca, zainteresirana stran sproži postopek pri
pristojnih organih države članice subjekta prosilca v skladu z
veljavnimi pravili te države članice. Subjekt prosilec o takšnem
postopku brez odlašanja obvesti zaprošeni subjekt. Zainteresirana stran lahko o postopku obvesti tudi zaprošeni subjekt.

Omejitve pomoči

1.

Zaprošeni subjekt ni dolžan:

(a) nuditi pomoči iz členov 78 do 81 izvedbene uredbe, če bi
zaradi položaja dolžnika izterjava terjatve lahko povzročila
resne ekonomske ali socialne težave v državi članici zaprošenega subjekta, kolikor zakoni in drugi predpisi, veljavni v
državi članici zaprošenega subjekta, dovoljujejo takšen ukrep
za podobne domače terjatve;
(b) nuditi pomoči iz členov 76 do 81 izvedbene uredbe, če se
prvotna zahteva iz členov 76 do 78 izvedbene uredbe
nanaša na terjatve, stare več kot pet let, šteto od trenutka,
ko je v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v
državi članici subjekta prosilca, izdan izvršilni naslov, do
dneva zaprosila. Vendar pa če se terjatev ali izvršilni naslov
izpodbijata, začne rok teči od trenutka, ko država članica
subjekta prosilca ugotovi, da terjatve ali naloga za izvršbo
terjatve ni več mogoče izpodbijati.
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Člen 85

2.
Zaprošeni organ obvesti prosilca o razlogih za zavrnitev
zahteve za pomoč.

Stroški, povezani z izterjavo
1. Zaprošeni organ od zadevne fizične ali pravne osebe
izterja in obdrži zneske vseh stroškov, povezanih z izterjavo, v
skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se v državi članici zaprošenega subjekta uporabljajo za podobne terjatve.

Člen 83
Zastaralni roki
1.

C 38 E/53

Glede zastaralnih rokov se uporabljajo:

(a) predpisi, veljavni v državi članici subjekta prosilca, kolikor
se ti nanašajo na terjatev in/ali izvršilni naslov, in
(b) predpisi, veljavni v državi članici zaprošenega subjekta,
kolikor se ti nanašajo na ukrepe, sprejete za izvršitev v zaprošeni državi članici.
Zastaralni roki, določeni z veljavnimi predpisi države članice
zaprošenega subjekta, začnejo teči na dan neposrednega
priznanja izvršilnega naslova ali na dan sprejema, priznanja,
dopolnitve ali nadomestitve izvršilnega naslova v skladu s
členom 79 izvedbene uredbe.
2.
Za ukrepe, ki jih zaprošeni subjekt sprejme za izterjavo
terjatev na podlagi zahteve za pomoč, in ki bi, če bi jih sprejel
organ prosilec, imeli učinek zadržanja ali prekinitve zastaranja
po predpisih, ki veljajo v državi članici, v kateri ima sedež
subjekt prosilec, se šteje, da imajo isti učinek zadržanja ali prekinitve, kot da bi bili izvedeni v tej državi.

2. Vzajemna pomoč, ponujena v skladu s tem oddelkom, je
praviloma brezplačna. Če pa izterjava predstavlja posebne težave
ali zelo visoke stroške, se subjekt prosilec in zaprošeni subjekt
lahko za vsak primer posebej dogovorita o posebnih pogojih
povračila.
3. Država članica subjekta prosilca je državi članici zaprošenega subjekta odgovorna za vse stroške in izgubo, nastalo zaradi
ukrepov, za katere se ugotovi, da so neupravičeni bodisi zaradi
vsebine terjatve ali zaradi veljavnosti naslova, ki ga je izdal organ
prosilec.
Člen 86
Klavzula o pregledu
1. Najpozneje v četrtem celem koledarskem letu po dnevu
začetka veljavnosti izvedbene uredbe upravna komisija predloži
poročilo o rokih, določenih v členu 67(2), (5) in (6) izvedbene
uredbe.
Na podlagi tega poročila lahko Evropska komisija, če je
ustrezno, predloži predloge za pregled rokov z namenom njihovega bistvenega skrajšanja.

Člen 84
Ukrepi zavarovanja
Zaprošeni subjekt na podlagi utemeljene zahteve subjekta
prosilca sprejme ukrepe zavarovanja, da zagotovi izterjavo
terjatve, kolikor to dovoljujejo zakoni in predpisi, veljavni v
državi članici zaprošenega subjekta.
Za izvajanje prvega odstavka se smiselno uporabljajo določbe in
postopki iz členov 78, 79, 81 in 82 izvedbene uredbe.

2. Upravna komisija najpozneje … (*) predloži poročilo, ki
posebej oceni uporabo poglavij I in III naslova IV izvedbene
uredbe, zlasti glede postopkov in rokov iz člena 67(2), (5) in (6)
izvedbene uredbe ter postopkov izterjave iz členov 75 do 85
izvedbene uredbe.
Evropska komisija lahko na podlagi tega poročila po potrebi
predloži ustrezne predloge za večjo uravnoteženost in učinkovitost teh postopkov.

NASLOV V
RAZNE PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 87

posebnih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, in pregledih, ki jih
je treba opraviti med zdravniškim pregledom.

Zdravniški pregled in upravno preverjanje

1.
Brez poseganja v druge določbe velja naslednje: če upravičenec ali vlagatelj zahtevka za dajatve ali njegov družinski član
začasno ali stalno prebiva na ozemlju države članice, ki ni
država, v kateri ima sedež nosilec, pristojen za izplačilo dajatev,
opravi zdravniški pregled na zahtevo tega nosilca nosilec v kraju
začasnega ali stalnega prebivališča upravičenca po postopkih,
določenih v zakonodaji, ki jo uporablja ta nosilec.

Nosilec, pristojen za izplačilo dajatev, nosilca v kraju začasnega
ali stalnega prebivališča po potrebi obvesti o kakršnih koli

2. Nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča pošlje
poročilo nosilcu, ki je pristojen za izplačilo in je zahteval zdravniški pregled. Tega nosilca zavezujejo ugotovitve nosilca v kraju
začasnega ali stalnega prebivališča.

Nosilec, pristojen za izplačilo dajatev, si pridrži pravico, da upravičenca napoti na zdravniški pregled k zdravniku po svoji izbiri.
Upravičenec je lahko pozvan v državo članico nosilca, pristojnega za izplačilo dajatev, samo, če lahko potuje brez škode za
svoje zdravje in če s tem povezane potne stroške in stroške
bivanja krije nosilec, pristojen za izplačilo dajatev.
(*) Pet let po začetku veljavnosti te uredbe.
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3.
Če upravičenec ali vlagatelj zahtevka za dajatev ali njegov
družinski član začasno ali stalno prebiva na ozemlju države
članice, ki ni država, v kateri ima sedež nosilec, pristojen za
izplačilo dajatev, opravi administrativno preverjanje na zahtevo
tega nosilca pristojni nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča upravičenca.

Odstavek 2 se uporabljajo tudi v tem primeru.

4.
Odstavka 2 in 3 se uporabita tudi za ugotavljanje ali
preverjanje ravni odvisnosti prejemnika ali vlagatelja zahtevka za
dajatve za dolgotrajno nego iz člena 34 osnovne uredbe.

5.
Pristojni organi ali pristojni nosilci dveh ali več držav
članic se lahko dogovorijo o posebnih določbah in postopkih za
doseganje popolnega ali delnega izboljšanja sposobnosti vlagateljev in prejemnikov glede vstopa na trg delovne sile ter njihovega
sodelovanja v sistemih in programih, ki so v ta namen na voljo
v državi članici njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.

6.
Kot izjema od načela brezplačne vzajemne administrativne
pomoči iz člena 76(2) osnovne uredbe, nosilec, pristojen za
izplačilo, ki je zahteval preverjanje, povrne dejanski znesek stroškov preverjanja iz odstavkov 1 do 5 nosilcu, ki je bil naprošen
za preverjanje.
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Člen 89
Informacije

1. Upravna komisija pripravi potrebne informacije, da zainteresirane strani seznani z njihovimi pravicami in upravnimi
formalnostmi pri uveljavljanju teh pravic. Širjenje informacij se
po možnosti zagotavlja po elektronski poti z objavo na javno
dostopnih spletnih straneh. Upravna komisija zagotovi redno
posodabljanje informacij ter spremlja kakovost storitev, ki se
opravljajo za stranke.
2. Svetovalni odbor iz člena 75 osnovne uredbe lahko
pripravi mnenja in priporočila za izboljšanje informacij in njihovega razširjanja.
3. Države članice zagotovijo, da so potrebne informacije na
voljo osebam, ki jih zajema osnovna uredba, da bi bile te obveščene o spremembah, ki jih prinašata osnovna uredba in izvedbena uredba, in bi lahko tako uveljavljale svoje pravice. Prav
tako zagotavljajo storitve, prijazne do uporabnikov.
4. Pristojni organi zagotovijo, da so njihovi nosilci obveščeni
in izvajajo vse zakonodajne in druge določbe Skupnosti,
vključno s sklepi Upravne komisije, na področjih, ki jih urejata
osnovna uredba in izvedbena uredba, ter v skladu z njima.

Člen 90
Člen 88
Pretvorba valute
Uradna obvestila

1.
Države članice Evropsko komisijo uradno obvestijo o
podrobnostih glede organov iz člena 1(m), (q) in (r) osnovne
uredbe ter člena 1(2)(a) in (b) izvedbene uredbe ter tudi glede
nosilcev, imenovanih v skladu z izvedbeno uredbo.

Za izvajanje osnovne uredbe in izvedbene uredbe se kot veljavni
menjalni tečaj med dvema valutama uporablja referenčni
menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka. Datum,
na katerega se določi menjalni tečaj, določi Upravna komisija.

Člen 91
2.
Organi iz odstavka 1 morajo imeti elektronsko identiteto v
obliki identifikacijske kode in elektronskega naslova.

3
Upravna komisija določi strukturo, vsebino in podrobna
pravila, vključno z enotno obliko in vzorcem, uradnih obvestil o
podrobnostih iz odstavka 1.

Statistični podatki
Pristojni organi pripravljajo statistične podatke o izvajanju
osnovne uredbe in izvedbene uredbe ter jih pošiljajo sekretariatu
Upravne komisije. Ti podatki se zbirajo in organizirajo po
načrtu in metodi, ki ju opredeli Upravna komisija. Evropska
komisija zagotovi širjenje teh podatkov.

4.
Priloga IV k izvedbeni uredbi določa zbirko podatkov,
dostopno javnosti, ki vsebuje podatke iz odstavka 1. Zbirko
podatkov vzpostavi Evropska komisija, ki z njo tudi upravlja.
Države članice pa so odgovorne za vnos svojih nacionalnih
kontaktnih informacij v to zbirko podatkov. Poleg tega države
članice zagotovijo točnost vnosa nacionalnih kontaktnih informacij v skladu z odstavkom 1.

Sprememba prilog

5.
Države članice zagotovijo stalno posodabljanje podatkov
iz odstavka 1.

Priloge I, II, III, IV in V izvedbene uredbe ter priloge VI, VII, VIII
in IX osnovne uredbe se lahko na zahtevo Upravne komisije
spremenijo z uredbo Komisije.

Člen 92
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Člen 93
Prehodne določbe
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2. Podrobna praktična pravila za vsa potrebna prehodna
obdobja iz odstavka 1 določi Upravna komisija, ki zagotovi
nujno izmenjavo podatkov za uporabo osnovne uredbe in
izvedbene uredbe.

Člen 87 osnovne uredbe se uporablja za primere, ki jih zajema
izvedbena uredba.
Člen 96
Člen 94
Razveljavitev
Prehodne določbe o pokojninah
1.
Če zavarovalni primer nastopi pred dnem začetka veljavnosti izvedbene uredbe na ozemlju zadevne države članice in
zahtevku za pokojnino ni bilo ugodeno pred tem datumom, se
na podlagi tega zahtevka dajatev odmeri dvakrat, če je treba na
podlagi tega zavarovalnega primera priznati dajatve pred tem
datumom:
(a) za obdobje pred dnem začetka veljavnosti izvedbene uredbe
na ozemlju zadevne države članice v skladu z Uredbo (EGS)
št. 1408/71 ali sporazumi, ki veljajo med zadevnimi državami članicami,
(b) za obdobje, ki se začne na dan začetka veljavnosti izvedbene
uredbe na ozemlju zadevne države članice, v skladu z
osnovno uredbo.
Če pa je znesek, izračunan v skladu z določbami pod točko (a),
višji od zneska, izračunanega v skladu z določbami, navedenimi
pod točko (b), je zadevna oseba še naprej upravičena do zneska,
izračunanega v skladu z določbami, navedenimi pod točko (a).
2.
Pri zahtevku za dajatve za invalidnost, starost ali preživele
družinske člane, ki je bil vložen pri nosilcu države članice, je
treba po uradni dolžnosti opraviti ponovno odmero od dneva
začetka veljavnosti izvedbene uredbe na ozemlju zadevne države
članice, za dajatve, ki jih je za isti primer pred tem datumom
dodelil nosilec ali nosilci ene ali več drugih držav članic, v
skladu z osnovno uredbo. Zaradi ponovne odmere se ne sme
zmanjšati znesek priznane dajatve.

1.

Uredba (EGS) št. 574/72 se razveljavi z … (*).

Vendar pa Uredba (EGS) št. 574/72 še naprej velja in se njeni
pravni učinki ohranijo za namene:
(a) Uredbe Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o
razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS)
št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene
določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva (1),
vse do razveljavitve ali spremembe navedene uredbe;
(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 1661/85 z dne 13. junija 1985 o
tehničnih prilagoditvah predpisom Skupnosti o socialni
varnosti za delavce migrante v zvezi z Grenlandijo (2) vse do
razveljavitve ali spremembe navedene uredbe;
(c) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, (3) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani
o prostem pretoku oseb (4) in drugih sporazumov, ki se sklicujejo na Uredbo (EGS) št. 574/72, vse do spremembe navedenih sporazumov glede na izvedbeno uredbo.
2. V Direktivi Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in
samozaposlenih delavcev, ki se gibljejo v Skupnosti (5), in na
splošno v vseh drugih aktih Skupnosti, se sklicevanja na Uredbo
(EGS) št. 574/72 štejejo kot sklicevanja na izvedbeno uredbo.

Člen 95
Prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski
poti

Člen 97

1.
Vsaka država članica lahko uveljavlja prehodno obdobje za
elektronsko izmenjavo podatkov, kot je določeno v členu 4(2)
izvedbene uredbe.

Objava in začetek veljavnosti

Prehodno obdobje ni daljše od 24 mesecev od dneva začetka
veljavnosti izvedbene uredbe.
Če pa pri vzpostavitvi potrebne infrastrukture Skupnosti (elektronska izmenjava informacij socialne varnosti – EESSI) pride do
občutnih zamud, se Upravna komisija, upoštevajoč začetek
veljavnosti izvedbene uredbe, lahko dogovori o ustreznem
podaljšanju teh obdobij.

Ta uredba se objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati
dne … (**).
(*) Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(1) UL L 124, 20.5.2003, str. 1.
(2) UL L 160, 20.6.1985, str. 7.
(3) UL L 1, 3.1.1994, str. 1.
(4) UL L 114, 30.4.2002, str. 6.
(5) UL L 209, 25.7.1998, str. 46.
(**) Prvi dan meseca, ki sledi obdobju šestih mesecev od dneva objave te
uredbe in ki ne sme biti pred 1. januarjem 2010.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V…

Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

…

…
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PRILOGA I

IZVEDBENE DOLOČBE ZA DVOSTRANSKE SPORAZUME, KI SO ŠE V VELJAVI, IN NOVE DVOSTRANSKE
IZVEDBENE SPORAZUME
(iz člena 8(1) in člena 9(2) izvedbene uredbe)
BELGIJA – DANSKA
Izmenjava pisem z dne 8. maja 2006 in 21. junija 2006 o Sporazumu o povrnitvi dejanskega zneska dajatev, ki so jih
prejeli družinski člani zaposlene ali samozaposlene osebe, zavarovane v Belgiji, če družinski član prebiva na Danskem, ter
upokojenci in/ali njihovi družinski člani, ki so zavarovani v Belgiji in prebivajo na Danskem.

BELGIJA – NEMČIJA
Sporazum z dne 29. januarja 1969 o plačevanju in povračilu prispevkov za socialno varnost

BELGIJA – IRSKA
Izmenjava pisem z dne 19. maja in 28. julija 1981 o členih 36(3) in 70(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (vzajemna odpoved
povračilu stroškov storitev in dajatev za brezposelnost po poglavjih 1 in 6 naslova III Uredbe (EGS) št. 1408/71) in
členu 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (vzajemna odpoved povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških
pregledov).

BELGIJA – ŠPANIJA
Sporazum z dne 25. maja 1999 o povračilu za storitve v skladu z določbami uredb (EGS) št. 1408/71 in 574/72.

BELGIJA – FRANCIJA
(a) Sporazuma z dne 4. julija 1984 v zvezi z zdravniškimi pregledi obmejnih delavcev, ki prebivajo v eni državi in delajo
v drugi
(b) Sporazum z dne 14. maja 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov, sprejet
na podlagi člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72
(c) Sporazum z dne 3. oktobra 1977 o izvajanju člena 92 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo prispevkov za socialno
varnost)
(d) Sporazum z dne 29. junija 1979 o vzajemni odpovedi povračilu, predvideni v členu 70(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71
(stroški dajatve za brezposelnost)
(e) Dogovor o izvajanju z dne 6. marca 1979 o postopkih za izvajanje Dodatne konvencije z dne 12. oktobra 1978 o
socialni varnosti med Belgijo in Francijo glede določb, ki se nanašajo na samozaposlene osebe
(f) Izmenjava pisem z dne 21. novembra 1994 in 8. februarja 1995 o postopkih za poravnavo vzajemnih zahtevkov na
podlagi členov 93, 94, 95 in 96 Uredbe (EGS) št.v574/72

BELGIJA – ITALIJA
(a) Sporazum z dne 12. januarja 1974 o izvajanju člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72
(b) Sporazum z dne 31. oktobra 1979 o izvajanju člena 18(9) Uredbe (EGS) št. 574/72
(c) Izmenjava pisem z dne 10. decembra 1991 in 10. februarja 1992 o povračilu vzajemnih terjatev po členu 93 Uredbe
(EGS) št. 574/72
(d) Sporazum z dne 21. novembra 2003 o pogojih poravnave vzajemnih terjatev po členih 94 in 95 Uredbe Sveta (EGS)
št. 574/72.
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BELGIJA – LUKSEMBURG
(a) Sporazum z dne 28. januarja 1961 o izterjavi prispevkov za socialno varnost
(b) Sporazum z dne 16. aprila 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov, kot je
predvideno v členu 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72.

BELGIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
(a) Izmenjava pisem z dne 4. maja in 14. junija 1976 v zvezi s členom 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved povračilu stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov)
(b) Izmenjava pisem z dne 18. januarja in 14. marca 1977 o členu 36(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (dogovor o povračilu
ali odpovedi povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavja 1 naslova III Uredbe (EGS) št. 1408/71),
kot je bila spremenjena z izmenjavo pisem z dne 4. maja in 23. julija 1982 (dogovor o povračilu stroškov, ki so
nastali pri izvajanju člena 22(1)(a) Uredbe (EGS) št. 1408/71).

BOLGARIJA – ČEŠKA
Člen 29(1) in (3) Sporazuma z dne 25. novembra 1998 in člen 5(4) Upravnega dogovora z dne 30. novembra 1999 o
oprostitvi povračila stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov.

BOLGARIJA – NEMČIJA
Člena 8 in 9 Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti z dne 17. decembra 1997 na področju
pokojnin.

ČEŠKA – SLOVAŠKA
Člena 15 in 16 Upravnega dogovora z dne 8. januarja 1993 o določitvi sedeža delodajalca in kraja stalnega prebivališča
za uporabo člena 20 Konvencije o socialni varnosti z dne 29. oktobra 1992.

DANSKA – IRSKA
Izmenjava pisem z dne 22. decembra 1980 in 11. februarja 1981 o vzajemni odpovedi povračilu stroškov storitev iz
zavarovanja za primer bolezni, materinstva, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter dajatev za brezposelnost in stroškov
upravnega preverjanja in zdravniških pregledov (člena 36(3), 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in člen 105(2) Uredbe (EGS)
št. 574/72).

DANSKA – GRČIJA
Sporazum z dne 8. maja 1986 o delni vzajemni odpovedi povračilu pri storitvah ob bolezni, materinstvu, nesrečah pri
delu in poklicnih boleznih ter odpovedi povračilu pri upravnem preverjanju in zdravniških pregledih.

DANSKA – ŠPANIJA
Sporazumu z dne 11. decembra 2006 o predujmu, rokih in povračilu dejanskega zneska dajatev, ki so jih prejeli družinski
člani zaposlene ali samozaposlene osebe, zavarovane v Španiji, če družinski član prebiva na Danskem, ter upokojenci in/ali
njihovi družinski člani, ki so zavarovani v Belgiji in prebivajo na Danskem.

DANSKA – FRANCIJA
Dogovor z dne 29. junija 1979 in dodatni dogovor z dne 2. junija 1993 v zvezi z delno odpovedjo povračilu na podlagi
členov 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in v zvezi z medsebojno odpovedjo povračilu na podlagi člena 105(2)
Uredbe (EGS) št. 574/72 (delna odpoved povračilu stroškov storitev v primeru bolezni, materinstva, nesreč pri delu in
poklicnih bolezni ter odpoved povračilu stroškov administrativnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).
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DANSKA – ITALIJA
Sporazum z dne 18. novembra 1998 o povračilu stroškov storitev, zagotovljenih iz zavarovanja za primer bolezni, materinstva, nesreče pri delu in poklicne bolezni, stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov.

DANSKA – LUKSEMBURG
Sporazum z dne 19. junija 1978 o vzajemni odpovedi povračilu, predvidenemu v členu 36(3), 63(3) in 70(3) Uredbe
(EGS) št. 1408/71 ter členu 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški storitev ob bolezni, materinstvu, nesrečah pri delu in
poklicnih boleznih, stroški dajatev v primeru brezposelnosti ter stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

DANSKA – NIZOZEMSKA
Izmenjava pisem z dne 30. marca in 25. aprila 1979, kot je bila spremenjena s sporazumom z dne 12. decembra 2006 o
povračilu stroškov storitev ob bolezni, materinstvu, nesrečah pri delu in poklicnih boleznih.

DANSKA – PORTUGALSKA
Sporazum z dne 17. aprila 1998 o delni odpovedi povračilu stroškov storitev, zagotovljenih iz zavarovanja za primer
bolezni, materinstva, nesreče pri delu in poklicne bolezni ter upravnem preverjanju in zdravniških pregledih.

DANSKA – FINSKA
Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v
skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev ob bolezni in materinstvu, nesrečah pri delu in
poklicnih boleznih ter dajatvami v primeru brezposelnosti) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega
preverjanja in zdravniških pregledov).

DANSKA – ŠVEDSKA
Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v
skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev ob bolezni in materinstvu, nesrečah pri delu in
poklicnih boleznih ter dajatve v primeru brezposelnosti) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

DANSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Izmenjava pisem z dne 30. marca in 19. aprila 1977, kot je bila spremenjena z izmenjavo pisem z dne 8. novembra
1989 in 10. januarja 1990 o sporazumu o odpovedi povračilu stroškov storitev ter upravnega preverjanja in zdravniških
pregledov.

NEMČIJA – LUKSEMBURG
(a) Sporazum z dne 14. oktobra 1975 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov,
sprejet na podlagi člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72;
(b) Sporazum z dne 14. oktobra 1975 o pobiranju in izterjavi prispevkov za socialno varnost;
(c) Sporazum z dne 25. januarja 1990 o uporabi členov 20 in 22(1)(b) in (c) Uredbe (EGS) št. 1408/71.

ESTONIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Dogovor, ki so ga 26. marca 2006 sklenili pristojni organi Republike Estonije in Združenega kraljestva v skladu s
členoma 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/712, v katerem so določeni drugi načini povračila stroškov storitev, ki jih v
skladu s to uredbo zagotavljata obe državi, z učinkom od 1. maja 2004.

C 38 E/59

C 38 E/60

SL

Uradni list Evropske unije

IRSKA – FRANCIJA
Izmenjava pisem z dne 30. julija 1980 in 26. septembra 1980 o členih 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71
(vzajemna odpoved povračilu stroškov storitev) in o členu 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (vzajemna odpoved povračilu
stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

IRSKA – LUKSEMBURG
Izmenjava pisem z dne 26. septembra 1975 in 5. avgusta 1976 glede členov 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in
člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved povračilu stroškov storitev, zagotovljenih na podlagi poglavja 1 ali 4
naslova III Uredbe (EGS) št. 1408/71, in stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena 105 Uredbe
(EGS) št. 574/72).

IRSKA – NIZOZEMSKA
Izmenjava pisem z dne 22. aprila in 27. julija 1987 glede člena 70(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (odpoved stroškom
povračila za dajatve, dodeljene pri uporabi člena 69 Uredbe (EGS) št. 1408/71) in člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72
(odpoved povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena 105 Uredbe (EGS) št. 574/72).

IRSKA – ŠVEDSKA
Sporazum z dne 8. novembra 2000 o odpovedi povračilu stroškov storitev ob bolezni, materinstvu, nesrečah pri delu in
poklicnih boleznih ter upravnem preverjanju in zdravniških pregledih.

IRSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Izmenjava pisem z dne 9. julija 1975 o členih 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (dogovor o povračilu ali odpovedi
povračilu stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavja 1 ali 4 naslova III Uredbe (EGS) št. 1408/71) in členu 105(2)
Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved plačilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

GRČIJA – NIZOZEMSKA
Izmenjava pisem z dne 8. septembra 1992 in 30. junija 1993 v zvezi z metodami povračila med nosilci.

ŠPANIJA – PORTUGALSKA
(a) Členi 42, 43 in 44 Upravnega dogovora z dne 22. maja 1970 (izvoz dajatev za brezposelnost). Ta vnos bo veljaven
dve leti po začetku uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004;
(b) Sporazum z dne 2. oktobra 2002 med Španijo in Portugalsko o podrobni določitvi ureditve za upravljanje in poravnavo vzajemnih zahtevkov v zvezi z zdravstvenim varstvom zaradi lažje in hitrejše poravnave teh zahtevkov.

ŠPANIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Sporazum z dne 18. junija 1999 o povračilu stroškov storitev, ki se dodelijo v skladu z določbami uredb (EGS)
št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.

FRANCIJA – NEMČIJA
Sporazum z dne 26. maja 1981 o izvajanju člena 92 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (pobiranje in izterjava prispevkov za socialno varnost).

FRANCIJA – ŠPANIJA
Sporazum z dne 17. maja 2005 o vzpostavitvi posebne ureditve za upravljanje in poravnavo vzajemnih zahtevkov glede
prejemkov iz zdravstvenega varstva v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.
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FRANCIJA – ITALIJA
(a) Izmenjava pisem z dne 14. maja in 2. avgusta 1991 o pogojih za poravnavo vzajemnih zahtevkov po členu 93 Uredbe
(EGS) št. 574/72;
(b) Dodatna izmenjava pisem z dne 22. marca in 15. aprila 1994 o postopkih za poravnavo vzajemnih dolgov pod
pogoji iz členov 93, 94, 95 in 96 Uredbe (EGS) št. 574/72;
(c) Izmenjava pisem z dne 2. aprila 1997 in 20. oktobra 1998, ki spreminja izmenjavo pisem, navedeno v točkah (a) in
(b), v zvezi s postopki za poravnavo obojestranskih dolgov v skladu s pogoji členov 93, 94, 95 in 96 Uredbe (EGS)
št. 574/72;
(d) Sporazum z dne 28. junija 2000 o odpovedi povračilu stroškov, navedenih v členu 105(1) Uredbe (EGS) št. 574/72,
za upravna preverjanja in zdravniške preglede, ki se zahtevajo v skladu s členom 51 navedene uredbe.

FRANCIJA – LUKSEMBURG
(a) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odstopu od povračila, določenega v členu 36(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z
dne 14. junija 1971, izdatkov, nastalih pri zagotavljanju storitev zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo za družinske člane delavca, ki nimajo stalnega prebivališča v isti državi članici kakor on sam;
(b) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odstopu od povračila, določenega v členu 36(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z
dne 14. junija 1971, izdatkov, nastalih pri zagotavljanju storitev zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo za nekdanje obmejne delavce, njihove družinske člane ali preživele družinske člane;
(c) Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena
105(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972;
(d) Izmenjava pisem z dne 17. julija in 20. septembra 1995 v zvezi s pogoji za ureditev medsebojnih zahtevkov v skladu
s členiv93, 95 in 96 Uredbe (EGS) št. 574/72.

FRANCIJA – NIZOZEMSKA
(a) Sporazum z dne 28. aprila 1997 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov v
skladu s členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72;
(b) Sporazum z dne 29. septembra 1998 o določitvi posebnih pogojev za določanje zneskov, ki jih je treba povrniti za
storitve v skladu s pogoji uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72;
(c) Sporazum z dne 3. februarja 1999 o določitvi posebnih pogojev za urejanje in poravnavo obojestranskih dolgov za
dajatve za bolezen v skladu s pogoji uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.

FRANCIJA – PORTUGALSKA
Sporazum z dne 28. aprila 1999 o določitvi posebnih podrobnih pravil, ki urejajo administracijo in poravnavo obojestranskih zahtevkov za medicinsko zdravljenje v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.

FRANCIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
(a) Izmenjava pisem z dne 25. marca in 28. aprila 1997 v zvezi s členom 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved
povračilu stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov);
(b) Sporazum z dne 8. decembra 1998 o posebnih metodah za določitev zneskov, ki se morajo povrniti za storitve v
skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72

ITALIJA – NEMČIJA
Sporazum z dne 3. aprila 2000 o pobiranju in izterjavi prispevkov za socialno varnost.

ITALIJA – ŠPANIJA
Sporazum o novem postopku za izboljšanje in poenostavitev povračil stroškov za zdravstveno varstvo z dne 21. novembra
1997 v zvezi s členom 36(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo stroškov storitev ob bolezni in materinstvu) in v zvezi
s členi 93, 94, 95, 100 in 102(5) izvedbene uredbe (postopki za povračilo dajatev za zavarovanje za bolezen in materinstvo ter za prepozno vložene zahtevke).
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ITALIJA – NIZOZEMSKA
Sporazum z dne 24. decembra 1996/27. februarja 1997 o členu 36(3) in členu 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71.

ITALIJA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Dogovor, ki so ga 15. decembra 2005 podpisali pristojni organi Republike Italije in Združenega kraljestva v skladu s
členom 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71, v katerem so določeni drugi načini povračila stroškov storitev, ki jih v
skladu s to uredbo zagotavljata obe državi, z učinkom od 1. januarja 2005.

LUKSEMBURG – ITALIJA
Člen 4(5) in (6) Upravnega dogovora z dne 19. januarja 1955 o izvajanju določb Splošne konvencije o socialni varnosti
(zdravstveno zavarovanje za kmetijske delavce).

LUKSEMBURG – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Izmenjava pisem z dne 18. decembra 1975 in 20. januarja 1976 glede člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved
povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena 105 Uredbe (EGS) št. 574/72)

MADŽARSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Dogovor, ki so ga 1. novembra 2005 sklenili pristojni organi Republike Madžarske in Združenega kraljestva v skladu s
členoma 35(3) in 41(2) Uredbe (EGS) št. 883/2004, v katerem so določeni drugi načini povračila stroškov storitev, ki jih v
skladu z navedeno uredbo zagotavljata obe državi, z učinkom od 1. maja 2004.

MALTA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Dogovor, ki so ga 17. januarja 2007 sklenili pristojni organi Malte in Združenega kraljestva v skladu s členoma 35(3) in
41(2) Uredbe (EGS) št. 883/2004, v katerem so določeni drugi načini povračila stroškov storitev, ki jih v skladu z navedeno uredbo zagotavljata obe državi, z učinkom od 1. maja 2004.

NIZOZEMSKA – BELGIJA
(a) Sporazum z dne 21. marca 1968 o pobiranju in izterjavi prispevkov za socialno varnost in Upravni dogovor z dne
25. novembra 1970, s katerim se izvaja ta sporazum;
(b) Sporazum z dne 13. marca 2006 o zdravstvenem zavarovanju;
(c) Sporazum z dne 12. avgusta 1982 o zavarovanju za primer bolezni, materinstva in invalidnosti.

NIZOZEMSKA – NEMČIJA
(a) Člen 9 Upravnega dogovora z dne 18. aprila 2001 o konvenciji z dne 18. aprila 2001 (plačilo pokojnin);
(b) Sporazum z dne 21. januarja 1969 o izterjavi prispevkov za socialno zavarovanje.

NIZOZEMSKA – ŠPANIJA
Sporazum z dne 21. februarja 2000 med Nizozemsko in Španijo o lažji poravnavi obojestranskih zahtevkov v zvezi z
dajatvami iz zavarovanja za bolezen in materinstvo ob izvajanju določb uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.

NIZOZEMSKA – LUKSEMBURG
Sporazum z dne 1. novembra 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov, sprejet
na podlagi člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72.
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NIZOZEMSKA – PORTUGALSKA
Sporazum z dne 11. decembra 1987 glede povračila za storitve v primeru bolezni in materinstva.
NIZOZEMSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
(a) Drugi stavek člena 3 Upravnega dogovora z dne 12. junija 1956 o izvajanju Konvencije z dne 11. avgusta 1954;
(b) Izmenjava pisem z dne 25. aprila in 26. maja 1986 glede člena 36(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo ali odpoved
povračilu stroškov za storitve), spremenjena.
AVSTRIJA — NEMČIJA
Točka 1 oddelka II in oddelek III Sporazuma z dne 2. avgusta 1979 o izvajanju Konvencije o zavarovanju za primer brezposelnosti z dne 19. julija 1978 sta še naprej veljavna za osebe, ki so bile 1. januarja 2005 ali prej zaposlene kot obmejni
delavci in so postale brezposelne pred 1. januarjem 2011.
POLJSKA – NEMČIJA
Sporazum z dne 11. januarja 1977 o izvajanju Konvencije z dne 9. oktobra 1975 o starostnih pokojninah in prejemkih
ob nesrečah pri delu.
PORTUGALSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Dogovor z dne 8. junija 2004 o uvedbi drugih metod povračila stroškov socialnih prejemkov v naravi v obeh državah z
začetkom veljavnosti 1. januarja 2003.
FINSKA – ŠVEDSKA
Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v
skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev ob bolezni in materinstvu, nesrečah pri delu in
poklicnih boleznih ter dajatve v primeru brezposelnosti) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).
FINSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Izmenjava pisem z dne 1. in 20. junija 1995 o členih 36(3) in 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo ali odpoved
povračilu stroškov za storitve) in člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved povračilu stroškov upravnega preverjanja
in zdravniških pregledov).
ŠVEDSKA – ŠPANIJA
Sporazum z dne 1. decembra 2004 o povračilu stroškov socialnih prejemkov v naravi, določenim z uredbama (EGS) št.
1408/71 in (EGS) št. 574/72.
ŠVEDSKA – LUKSEMBURG
Sporazum z dne 27. novembra 1996 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.
ŠVEDSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO
Sporazum z dne 15. aprila 1997 glede člena 36(3) in člena 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo ali odpoved povračilu stroškov storitev) ter člena 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved povračilu stroškov upravnega preverjanja in
zdravniških pregledov).
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PRILOGA II
POSEBNI SISTEMI, KI SE UPORABLJAJO ZA JAVNE USLUŽBENCE
(iz člena 31 in 41 izvedbene uredbe)

A. Posebni sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence, za katere ne velja poglavje 1 naslova III Uredbe (ES)
št. 883/2004, ki se nanašajo na storitve
Nemčija
Posebni sistem zavarovanja za primer bolezni, ki velja za javne uslužbence
B. Posebni sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence, za katere ne velja poglavje 1 naslova III Uredbe (ES)
št. 883/2004, z izjemo člena 19, člena 27(1) in člena 35, ki se nanašajo na storitve.
Španija
Posebni sistem socialne varnosti, ki velja za javne uslužbence.
Posebni sistem socialne varnosti, ki velja za pripadnike oboroženih sil.
Posebni sistem socialne varnosti, ki velja za sodne uradnike in administrativno osebje.
C. Posebni sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence, za katere ne veljajo poglavje 2 naslova III Uredbe (ES)
št. 883/2004, ki se nanašajo na storitve.
Nemčija
Posebni sistem nezgodnega zavarovanja, ki se uporabljajo za javne uslužbence.
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PRILOGA III

DRŽAVE ČLANICE, KI ZAHTEVAJO POVRAČILO STROŠKOV STORITEV NA PODLAGI PAVŠALNIH
ZNESKOV
(iz člena 63(1) izvedbene uredbe)
IRSKA
ŠPANIJA
ITALIJA
MALTA
NIZOZEMSKA
PORTUGALSKA
FINSKA
ŠVEDSKA
ZDRUŽENO KRALJESTVO
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PRILOGA IV
PODROBNOSTI O ZBIRKI PODATKOV IZ ČLENA 88(4) IZVEDBENE UREDBE
1. Vsebina zbirke podatkov
Elektronski (URL) imenik zadevnih organov vsebuje:
(a) nazive organov v uradnem jeziku/uradnih jezikih države članice in v angleščini;
(b) identifikacijsko kodo in elektronsko naslavljanje EESSI;
(c) njihove naloge glede na opredelitve v členu 1(m), (q) in (r) osnovne uredbe ter členu 1(a) in (b) izvedbene uredbe;
(d) njihove pristojnosti glede različnih tveganj, vrst dajatev, sistemov in geografske pokritosti;
(e) podatke o delu osnovne uredbe, ki ga uporabljajo organi;
(f) naslednje podatke za stike: poštni naslov, telefon, telefaks, naslov elektronske pošte in ustrezni naslov URL
(g) vse druge potrebne podatke za uporabo osnovne uredbe in izvedbene uredbe.
2. Upravljanje zbirke podatkov
(a) Elektronski imenik je nameščen v EESSI na ravni Evropske komisije.
(b) Države članice so odgovorne za zbiranje in preverjanje potrebnih podatkov organov in za pravočasno obveščanje
Evropske komisije o novih vnosih ali spremembah vnosov, za katere so odgovorne.
3. Dostop
Podatki, ki se uporabljajo v operativne in upravne namene, javnosti niso dostopni.
4. Varnost
Zabeležene bodo vse spremembe zbirke podatkov (vnosi, posodobitve, izbrisi). Uporabniki se bodo pred dostopom do
imenika zaradi spreminjanja vnosov, identificirali in avtentificirali. Pred vsakim poskusom spremembe vnosa bo preverjeno, če ima uporabnik za to dovoljenje. Vse neodobrene dejavnosti so zavrnjene in zabeležene.
5. Jezikovna ureditev
V zbirki podatkov je kot splošni jezik uporabljena angleščina. Nazivi organov in njihovi podatki za stike naj bi bili
vneseni tudi v uradnem jeziku/uradnih jezikih države članice.
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PRILOGA V

DRŽAVE ČLANICE, KI MEDSEBOJNO DOLOČAJO NAJVIŠJI ZNESEK POVRAČILA IZ TRETJEGA STAVKA
ČLENA 65(6) OSNOVNE UREDBE, IN SICER NA PODLAGI POVPREČNEGA ZNESKA DAJATEV ZA BREZPOSELNOST, DOLOČENEGA V SKLADU Z ZAKONODAJO TEH DRŽAV ČLANIC V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU (iz člena 69 izvedbene uredbe)
BELGIJA
ČEŠKA
NEMČIJA
AVSTRIJA
SLOVAŠKA
FINSKA
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UTEMELJITEV SVETA

I. UVOD

Evropski parlament in Svet sta 29. aprila 2004 sprejela Uredbo (ES) št. 883/2004 (1) o koordinaciji
sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ki naj bi nadomestila uredbo (EGS)
št. 1408/71 (2).
Člen 89 osnovne uredbe določa, da je treba sprejeti uredbo o določitvi postopka za njeno izvajanje.
Komisija je zato 31. januarja 2006 Svetu predložila predlog uredbe. Predlog temelji na členih 42 in 308
Pogodbe.
Evropski parlament je v skladu s členom 251 Pogodbe dal svoje mnenje v prvi obravnavi 9. julija
2008 (3). Ekonomsko-socialni odbor je mnenje predložil 26. oktobra 2006 ( 4).
Komisija je 15. oktobra 2008 predstavila spremenjeni predlog, v katerega je vključila 159 od 162 sprememb Evropskega parlamenta.
Svet je v skladu s členom 251(2) Pogodbe ES 17. decembra 2008 soglasno sprejel skupno stališče.

II. NAMEN

S tem predlogom naj bi bilo dokončano posodabljanje trenutno veljavnih pravil na področju koordinacije sistemov socialne varnosti, saj bo uvedel podrobna pravila za izvajanje uredbe (ES) št. 883/2004 in
tako nadomestil sedanjo izvedbeno uredbo (uredba (EGS) št. 574/72). Njegov cilj je zlasti določiti
postopke za praktično izvajanje pravil iz osnovne uredbe za vse udeležene strani (zavarovane osebe
oziroma njihove delodajalce, ustanove socialne varnosti in pristojne organe držav članic). Poleg tega naj
bi predlog izboljšal sedanje postopke, saj jih bo poenostavil ter razjasnil pravice in dolžnosti raznih interesnih skupin. Nadalje naj bi omogočil poglobljeno sodelovanje med institucijami, zlasti z elektronsko
izmenjavo podatkov med državami članicami.

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA

1. Splošne ugotovitve:
(a) Spremenjeni predlog Komisije
Evropski parlament je sprejel 162 sprememb predloga Komisije, od katerih jih je bilo 160 vključenih
v spremenjeni predlog Komisije v celoti, delno ali s spremenjenim besedilom (spremembe št. 1–25,
27–54 in 56–162). Dveh sprememb (spremembi št. 26 in 55) Komisija ni mogla sprejeti.

(b) Skupno stališče Sveta:
Svet bi lahko sprejel 146 od 162 sprememb, ki so bile v celoti ali delno vključene v spremenjeni
predlog Komisije, namreč spremembe št. 2, 4, 5, 7, 8, 12–14, 17–25, 27–34, 36–47, 49–54, 56–71,
74–78, 80–88, 90–107, 109–132, 134–146, 147 (prvi del), 148 (prvi del), 149 ter 152–162.
(1) UL L 166, 30.4.2004, popravljena različica v UL L 200, 7.6.2004, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, za samozaposlene osebe in
njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena
z uredbo (ES) št. 1992/2006 (UL L 392, 30.12.2006, str. 1
(3) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
4
( ) UL C 324, 30.12.2006, str. 59.
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Svet je prav tako sprejel načela, ki so podlaga za naslednje spremembe, vendar je treba spremeniti
njihovo besedilo:

— Št. 3 (nova uvodna izjava 8a): Svet se je popolnoma strinjal z vsebino spremembe, vendar bi
moralo biti po njegovem mnenju besedilo zadnjega stavka splošnejše, podobno kot je besedilo
zadnjega stavka uvodne izjave št. 10 skupnega stališča.

— Št. 6 in 9 glede opredelitve „dostopne točke“ in „standardiziranega elektronskega sporočila“ iz
člena 1(2)(a) in (d): Svet je menil, da bi bilo treba ti opredelitvi ponovno preveriti na podlagi izida
dela upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov v okviru projekta EESSI (elektronska izmenjava podatkov o socialni varnosti) (člen 1(2)(a) skupnega stališča).

— Št. 10 (člen 2(-1) novi odstavek): po mnenju Sveta bi bilo treba besedilo te spremembe nekoliko
spremeniti ter poleg invalidov navesti tudi starejše osebe (člen 2(1) skupnega stališča).

— Št. 11 (člen 2(1)): po mnenju Sveta je treba namesto „v rokih, določenih z zakonodajo zadevne
države članice na področju socialne varnosti“ uporabiti besedilo „brez odlašanja“, saj so lahko ti
roki v nekaterih primerih precej dolgi ali pa, nasprotno, jih po nacionalni zakonodaji sploh ni. To
je horizontalno vprašanje, ki velja za vse spremembe, ki se nanašajo na roke (člen 2(2) skupnega
stališča).

— Št. 15 (člen 3(2)): Svet je lahko sprejel samo prvi odstavek te spremembe, saj bi lahko podrobne
določbe, ki jih v drugih delih te spremembe predlaga Parlament, po njegovem mnenju posegale v
notranjo ureditev držav članic na tem področju, kar je urejeno že z direktivo 95/46/ES (člen 3(2)
skupnega stališča).

— Št. 16 (člen 3(3)): podobno kot pri spremembi št. 11 se je Svet tudi pri tej spremembi zavzel, da
se zaradi že navedenih razlogov (člen 3(3) skupnega stališča) namesto navajanja nacionalnih
rokov uporabi besedilo „brez odlašanja“. Isto velja za člene 27(5), 49(1) in 51(2) predloga Komisije (členi 27(5), 49(1) in 51(2) skupnega stališča).

— Št. 26 (člen 6(4)): Svet se je sicer strinjal z vsebino člena, vendar bi bilo treba po njegovem
mnenju nadalje razjasniti besedilo, kot je predlagano v členu 6(5) skupnega stališča.

— Št. 48 (člen 17(3)): Svet se je sicer strinjal z vsebino člena, vendar bi bilo treba po njegovem
mnenju besedilo spremeniti in navesti zadevne države članice, podobno kot v členu 16(3) skupnega stališča.

— Št. 72 (člen 26(2) zadnji odstavek): Svet je menil, da je odgovor na zaprosilo za dovoljenje nemogoče dati v roku petnajstih koledarskih dni ter da bi bilo treba ta rok določiti z nacionalno zakonodajo (člen 26(2) skupnega stališča).

— Št. 73 (člen 26(3)): Svet meni, da je edini namen te določbe opredeliti postopek za določitev
nosilca, ki izda dovoljenje, če oseba nima stalnega prebivališča v pristojni državi članici. V določbi
pa niso opredeljeni drugi primeri, v katerih se dovoljenje ne sme zavrniti, saj so ti že jasno opredeljeni v osnovni uredbi (člen 26(3) skupnega stališča).

— Št. 97 in 98 (člen 43(1) in 43(3) novi pododstavek): ti spremembi sta bili za Svet sicer sprejemljivi, vendar bi bilo po njegovem mnenju treba spremeniti naslov člena, tako da bi se glasil
„Dodatne določbe za izračun dajatve“.
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Po mnenju Sveta ne bi bilo priporočljivo sprejeti teh sprememb:
— Št. 1 (tretja uvodna izjava glede varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in njihovi
izmenjavi): po mnenju Sveta je ta sprememba, ki je zelo podobna spremembi št. 15 (glej v nadaljevanju), nepotrebna, saj bi bilo to vprašanje najbolje obravnavati v členu 3(2). Svet meni, da bi
bilo treba v tej uvodni izjavi zato ohraniti besedilo prvotnega predloga Komisije (uvodna izjava 3
skupnega stališča).
— Št. 35 (člen 12 (novi odstavek 6a)): Svet se je odločil, da bo črtal to odločbo, ker je upravna
komisija v poročilu menila, da s tehničnega vidika ni potrebna, saj nima morebitnega negativnega
vpliva na osebnostne pravice.
— Št. 55 (člen 19(2)): ta sprememba določa, da se v izjavi o veljavni zakonodaji navedejo plače, ki
jih je plačal delodajalec. Svet se je strinjal s Komisijo, da ta sprememba presega podatke, potrebne
za namene socialne varnosti, ter posledično tudi namene te uredbe (19(2) skupnega stališča).
— Št. 79 (člen 26(6)): po mnenju Sveta bi moral potne stroške in stroške bivanja, ki so neločljivo
povezani z zdravljenjem zavarovane osebe, kriti pristojni nosilec, če tako določa nacionalna zakonodaja tega nosilca in če je bilo dano dovoljenje. Poleg tega Svet ni mogel sprejeti zadnjega dela
spremembe o povrnitvi potnih stroškov in stroškov bivanja spremljevalca invalida. Po njegovem
mnenju bi to preseglo področje koordinacije sistemov socialne varnosti, saj bi imelo za posledico
obveznost države članice, da zagotovi novo pravico do nadomestila iz zdravstvenega zavarovanja
(člen 26(6) skupnega stališča).
Vendar je treba dodati, da so bile upoštevane posebne potrebe invalidov, saj je Svet sprejel spremembo št. 10 (člen 2, novi odstavek (-1), glej zgoraj), čeprav je treba besedilo spremembe nekoliko spremeniti.
— Št. 164, 165, 166 in 167 (člen 66 – roki za predložitev in poravnavo terjatev): po mnenju Sveta
je treba podaljšati roke, ki jih je predlagala Komisija za predložitev in poravnavo terjatev ter za
poravnavo sporov (12 mesecev za predložitev terjatev, 18 mesecev za poravnavo terjatev in
36 mesecev za poravnavo sporov). Svet zato ni mogel sprejeti sprememb št. 164 in 167, v skladu
s katerima bi bili ohranjeni roki, ki jih je predlagala Komisija, saj je večina držav članic menila, da
je take roke mogoče določiti le na podlagi izkušenj in v skladu s tehnološkim napredkom, ki bo
verjetno pospešil izmenjave med nosilci. Pri tem je treba upoštevati tudi, da so v osnutku uredbe
že predvidena predplačila in obresti na zamujena plačila, kar naj bi spodbudilo hitrejše izvajanje
postopkov.
Ker pa je to vprašanje za Evropski parlament zelo pomembno, se je Svet dogovoril, da bo v člen
86(1) skupnega stališča vključil posebno klavzulo o pregledu, v skladu s katero se bodo roki iz
člena 67(2), (5) in (6) izvedbene uredbe na podlagi poročila upravne komisije pregledali najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti izvedbene uredbe. Namen tega pregleda je bistveno skrajšati
roke.
Komisija je sprejela skupno stališče, o katerem se je dogovoril Svet.

2. Posebne pripombe

Glede člena 2(4): Svet je menil, da bi bilo treba besedilo predloga Komisije, ki ga želi Parlament ohraniti, nadalje razjasniti ter da bi bilo treba navesti samo organe za zvezo, saj se ta odstavek nanaša
samo na organe, ki sodelujejo pri izmenjavi podatkov, ne pa tudi na način izmenjave teh podatkov
(člen 2(4) skupnega stališča). Podobno je Svet glede spremembe 108 menil, da bi bila sprejemljiva, če
bi bilo dodano besedilo „v funkciji nosilca za stike“, s čimer bi državam članicam omogočili, da
uredijo svoj sistem izmenjave informacij (člen 47(1) skupnega stališča). V nekaterih primerih izmenjava podatkov med nosilci ne bi smela biti samodejna, da bi se izognili nepotrebni birokraciji. Tako
bi bila sprejemljiva tudi sprememba 89, če bi se dodalo besedilo „po potrebi“ (člen 27(9) skupnega
stališča).
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Po mnenju Sveta bi bilo treba izraz „upravičenci“ v naslovu člena 3 nadomestiti z besedilom „zadevne
osebe“, da bi tako jasneje nakazali, da se ta določba uporablja za osebe, zajete v osnovni uredbi, in ne
za upravičence na splošno. Poleg tega je Svet menil, da bi bilo treba črtati odstavke 4–8 tega člena.
Prav tako je bil mnenja, da odstavki 4–7 iz predloga Komisije o potrdilu o prejemu pri čezmejnem
pošiljanju dokumentov, njegovih pravnih učinkih in pravnih sredstvih posegajo v nacionalne pristojnosti. Glede odstavka 8 o obveščanju zadevne osebe o odločitvi po elektronski poti pa je prevladalo
mnenje, da to vprašanje spada v člen 4. Zato je bila ta določba tudi vključena v člen 4(3) skupnega
stališča.

Glede člena 4(2) je bil Svet mnenja, da besedilo prvotnega predloga Komisije, ki ga želi Parlament
ohraniti, ni skladno z ureditvijo, ki jo bodo uvedle države članice. Besedilo te določbe bi bilo treba
po mnenju Sveta spremeniti, tako da bi se glasila, da prenos podatkov med nosilci ali organi za zvezo
poteka po elektronski poti neposredno ali posredno prek dostopnih točk, saj so dostopne točke
dejansko elektronske kontaktne točke (člen 4(2) skupnega stališča).

Svet je menil, da bi bilo treba v naslovu in besedilu člena 5 namesto izraza „dokazila“ uporabiti besedilo „dokazno gradivo“. To se nanaša na dokazno gradivo, na podlagi katerega se izda dokument in
ki ne zavezuje nosilcev v drugi državi članici, razen če predstavlja del podatkov, vključenih v dokument. Poleg tega bi bilo treba po mnenju Sveta iz člena črtati navedbo odločb davčnih organov, saj
pristojnost Skupnosti ne obstaja ali pa vprašanje urejajo drugi akti Skupnosti (člen 5 skupnega
stališča).

Glede člena 5(3) se je Svet sicer strinjal z vsebino predloga Komisije, ki jo je Parlament ohranil,
vendar je kljub temu menil, da bi bilo treba besedilo spremeniti, tako da bi določalo, da morajo
nosilci vsaj en mesec poskušati razrešiti morebitne spore, preden lahko zadevo predložijo upravni
komisiji. Ta pojasnitev se zdi potrebna, da bi države članice spodbudili, naj sporov ne predložijo
samodejno upravni komisiji, temveč naj se dogovarjajo dvostransko. Prav tako je pomembno, da se
tovrstne zahteve vložijo prek pristojnih organov in ne posameznega nosilca (člen 5(4) skupnega
stališča).

Po mnenju Sveta bi bilo treba v členu 6(2) natančno določiti, da je lahko oseba začasno upravičena
do denarnih dajatev ali storitev. Ustrezno bi bilo treba spremeniti tudi naslov člena 6, tako da bi se
namesto izraza „izplačilo“ uporabil izraz „dodelitev“ (člen 6 skupnega stališča).

Po mnenju Sveta bi bilo treba spremeniti besedilo člena 7, da bi bilo natančneje izraženo, da se člen
nanaša na začasni izračun dajatve ali prispevka. V drugem odstavku člena bi bilo treba dodati besedilo „ali dokumente“, s čimer bi bilo predvideno, da lahko potrebne podatke za dokončni izračun
prispevkov ali dajatev vsebujejo tudi dokumenti (člen 7 skupnega stališča).

Glede člena 8(1) bi Svet lahko sprejel predlog Komisije, če se sklicevanje na člen 8 spremeni, saj bi se
bilo treba sklicevati na člen 8(1) (člen 8(1) skupnega stališča).

V členu 9 bi bilo treba navesti „organe in nosilce“, ker se ta člen ne nanaša samo na nosilce (člen 9
skupnega stališča).

Svet je menil, da bi bilo treba v členu 10 dodati besedilo „ne glede na druge določbe osnovne
uredbe“, saj že členi 53 do 55 osnovne uredbe vsebujejo posebne določbe o prekrivanju dajatev z
drugimi dajatvami ali prihodki, v katere ta določba o prekrivanju dajatev ne bi smela posegati (člen 10
skupnega stališča).

V členu 11 bi bilo po mnenju Sveta treba črtati točki (c), (d) in (e), saj je treba preoblikovati
odstavek 1 (člen 11 skupnega stališča).
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Svet je menil, da bi bilo treba v členu 12(5) besedilo „zavarovana oseba“ nadomestiti z besedilom
„zadevna oseba“ (tako da bi bila zagotovljena doslednost s členom 12(1)), saj člen 6 osnovne uredbe
ni omejen na zavarovane osebe. Poleg tega se ta izraz ne uporablja v vseh poglavjih osnovne uredbe
(na primer v poglavju o pokojninah, kjer se uporablja izraz „osebe“) (člen 12(5) skupnega stališča).

Člen 13 predloga (člen 13 skupnega stališča) se nanaša na pretvorbo zavarovalnih dob, izraženih v
različnih enotah, zaradi seštevanja dob. Predlog Komisije je temeljil na predpostavki, da je potrebna
samo pretvorba dob na podlagi petdnevnega tedna. Med razpravo v Svetu pa je postalo razvidno, da
to ne zadostuje, saj države članice (vsaj za nekatere sisteme) še vedno računajo na podlagi šest- ali
sedemdnevnega tedna (npr. za samozaposlene osebe). V tem položaju bi lahko prevzeli sedanji sistem
iz člena 15(3) uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 ali pa oblikovali novo določbo. Glede na to, da sedanja
določba o pretvorbi ni jasna, je bilo odločeno, da se pripravi nova določba, s katero bodo urejene vse
težave, ki jih povzroča sedanji sistem.

Tako bi bil uveden nov sistem za pretvorbo dob, ki bi se uporabljal sistematično, s čimer bi bilo
zagotovljeno, da zaradi pretvorbe dob ne bi prihajalo do izgub v zavarovalnih dobah.

Glede člena 14(2) predloga, ki se nanaša na središče interesa, po katerem se določi pristojnost
ustrezne države članice v primeru samozaposlitvene dejavnosti v skladu s členom 13(2)(b) osnovne
uredbe, je Svet menil, da je nujno dodati število opravljenih storitev (kot je določeno že v
členu 12a(5)(d) uredbe Sveta (EGS) št. 574/72) ter črtati navedbo države članice, kjer je zadevna
oseba zavezana plačevati davke, saj so po njegovem mnenju davčna vprašanja izven področja koordinacije sistemov socialne varnosti (člen 14(8) skupnega stališča).

Svet je menil, da bi bilo treba v členu 14(10) namesto besedila „zunaj ozemlja Unije“ uporabiti besedilo „tretja država“, tako da bi bili zajeti tudi primeri v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici
(člen 14(11) skupnega stališča).

Člen 17 se nanaša na osebe, ki običajno opravljajo svoje dejavnosti v več kot eni državi članici. V
skladu s členom 17(1) predloga Komisije bi bilo treba obvestiti vse države članice, zakonodajo, ki se
uporablja, pa bi bilo treba določiti soglasno. Svet je menil, da so potrebni hitrejši postopki in da bi
moral odločitev sprejeti nosilec države članice stalnega prebivališča. Poleg tega bi odstavek 1 iz predloga Komisije podvajal drugi odstavek, kot je predviden v spremembi 47. Ta sprememba bi bila sama
po sebi sprejemljiva za Svet, če bi Parlament sprejel člen 16(1) skupnega stališča. Prav tako je sprejemljiva sprememba 48, vendar je treba besedilo nekoliko spremeniti (člen 16(3) skupnega stališča).

Pri členu 20(2), ki se nanaša na obveščanje o zakonodaji, ki se uporablja, s strani pristojnega nosilca,
se je Svet odločil, da bo uporabil isti koncept kot pri členu 15, da bi tako razjasnil, da obveznost
obveščanja predhodnega pristojnega nosilca ni vedno samodejna, temveč da je treba informacije zgolj
dati na voljo (člen 20(2) skupnega stališča).

Svet je menil, da bi bilo treba v členu 22 črtati drugi odstavek ter ga nadomestiti z novo splošno
uvodno izjavo (uvodna izjava 16 iz skupnega stališča). Tudi tretji odstavek po mnenju Sveta ni
potreben, saj je možnost dogovarjanja o drugih postopkih določena že v členu 9 (člen 22 skupnega
stališča).

Po mnenju Sveta se v členu 23 ne bi smeli sklicevati na člen 27 (člen 23 skupnega stališča).

V členu 24(1) bi bilo treba po mnenju Sveta jasno navesti, da bi moral biti dokument, ki ga izda
pristojni nosilec, izdan na zahtevo zavarovane osebe ali nosilca v kraju stalnega prebivališča ter da ga
lahko pristojni nosilec tudi prekliče, če pogoji niso več izpolnjeni (člen 24(1) skupnega stališča).
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Svet je menil, da bi bilo treba členu 25 dodati novi odstavek, s katerim bi pojasnili določbo, ki jo
Komisija predlaga v tretjem pododstavku odstavka 6 (člen 25(7) skupnega stališča).

Svet je menil, da bi bilo treba v besedilo iz predloga Komisije glede člena 27 vnesti več sprememb
(člen 27 skupnega stališča):

— besedilo člena 27(5) bi bilo treba spremeniti, da bi bilo jasno izraženo, da bi morali nosilci iz
kraja stalnega ali začasnega prebivališča opraviti vsa potrebna administrativna preverjanja in
zdravniške preglede samo na zahtevo pristojnega nosilca. Treba bi bilo uporabiti besedilo „brez
odlašanja“;

— po mnenju Sveta bi bilo treba besedilo predloga Komisije v odstavku 8 razjasniti, zlasti glede
zdravniških ugotovitev lečečega zdravnika ali nosilca, prav tako pa bi bilo treba natančneje določiti, da bi moralo imeti potrdilo o nezmožnosti za delo enako pravno vrednost kot potrdilo,
pripravljeno v pristojni državi članici;

— glede odstavka 9 je bil Svet mnenja, da nosilca iz kraja stalnega prebivališča ni nujno obvestiti o
zavrnitvi izplačila denarnih dajatev. Zato bi bilo treba dodati besedilo „po potrebi“.

Pri členu 28 želi Parlament po razumevanju Sveta s spremembo 91, ki je popolnoma sprejemljiva za
Svet, ta člen skrajšati na samo prvi odstavek, tako kot je v členu 29 skupnega stališča.

Člen 31(1) in (3) skupnega stališča zajema posebne določbe o odstopanjih od zavarovanja, ki so
potrebna za nekatere države članice in s katerimi naj bi zagotovili ravnovesje med državami članicami.

Določbe, o katerih se je dogovoril Svet za člene 33 do 42 skupnega stališča (poglavje II naslova III,
Dajatve za nezgode pri delu in poklicne bolezni ter posmrtnine) v veliki meri temeljijo na ustreznih
določbah uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (zlasti členov 34 in 40), saj je po mnenju Sveta treba ohraniti
te določbe, da bi zaščitili delavce. Člen 33 predloga Komisije (ki nekoliko omejuje pogoje za izdajo
dovoljenja v primeru nezgode pri delu ali poklicih bolezni) je bil črtan, njegova vsebina pa je bila
vključena v člen 36 osnovne uredbe. Členi 35, 36, 37, 38, 39 in 42 predloga Komisije so v skupnem
stališču jasnejši (členi 35, 36, 37, 38, 39 in 42 skupnega stališča).

Pri členu 43 bi bilo treba po mnenju Sveta razjasniti naslov, da bi bilo razvidno, da so v tem členu
dodatne določbe za izračun dajatev (člen 43 skupnega stališča). Enako bi moralo veljati za člen 47,
pri katerem bi bilo treba v naslovu dodati besedo „zadevnih“ (člen 47 skupnega stališča).

V členu 45(3) predloga Komisije bi bilo treba popraviti sklicevanje na člen 47(1)(b) osnovne uredbe,
ki bi se moralo glasiti člen 47(1)(a) (člen 45(3) skupnega stališča), besedilo člena 45(6) pa bi bilo
treba spremeniti, da bi bilo jasno, da bi bilo treba v primeru, ko prosilec namerno ne da podatkov o
svoji zaposlitvi ali prebivanju v državi članici in pozneje vloži zahtevek za pokojnino v tej državi
članici, ta zahtevek obravnavati kot nov zahtevek (člen 45(6) skupnega stališča).

Po mnenju Sveta bi bilo treba besedilo člena 49(1) spremeniti, da bi bilo jasno izraženo, kateri
nosilec bi moral sprejeti odločitev v katerem primeru. Poleg tega bi bilo treba izraz „nemudoma“ iz
predloga Komisije nadomestiti z besedilom „brez odlašanja“ (člen 49(1) skupnega stališča).

V členu 50(2) bi bilo treba po mnenju Sveta razjasniti določbo o začasnih izplačilih in predujmih
dajatev. Izplačilo se šteje za začasno, če se zahtevek preučuje in če lahko rezultat postopka preučitve
vpliva na znesek dodeljene dajatve. Predujem izplača nosilec države članice, po zakonodaji katere ima
zadevna oseba pravico do sorazmerne pokojnine (člen 50(2) skupnega stališča).
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Svet se je sicer strinjal z vsebino člena 51(2) predloga Komisije, vendar je menil, da so potrebne nekatere spremembe ter da bi bilo treba predvsem nadomestiti izraz „nemudoma“ z besedilom „brez odlašanja“ (člen 51(2) skupnega stališča). Enako velja za člen 54(1) (člen 54(2) skupnega stališča).

V členu 55 predloga Komisije bi bilo treba po mnenju Sveta pojasniti besedilo drugega odstavka. Svet
je menil, da bi bilo treba na začetek drugega stavka petega odstavka dodati besedilo „če je treba“.
Besedilo šestega odstavka bi moralo biti po mnenju Sveta prožnejše in predvideti možnost sporazumov med dvema ali več državami članicami, v katerih bi bili določeni drugi ukrepi za lažje iskanje
zaposlitve. Poleg tega bi bilo treba dodati, da se lahko pristojni organi ali nosilci dveh ali več držav
članic, ki potrebujejo druge posebne postopke in/ali roke, o njih medsebojno dogovorijo (člen 55
skupnega stališča).

Vsebina člena 56(1) predloga je ohranjena, vendar pa je Svet menil, da so potrebne nekatere spremembe, da bi bilo določeno, da ima vodilno vlogo pristojna institucija iz kraja stalnega prebivališča,
ki bo dodelila dajatve. Zato bi morala brezposelna oseba, ki se odloči, da se bo prijavila kot iskalec
zaposlitve in se tako dala na razpolago na zavodu za zaposlovanje v državi članici, kjer je bila
nazadnje zaposlena, o tem obvestiti nosilca v državi članici stalnega prebivališča (člen 56(1) skupnega
stališča).

Svet meni, da je treba v skupno stališče vstaviti nov člen 57, v katerem so predpisane določbe za
uporabo členov 61, 62, 64 in 65 osnovne uredbe o osebah, za katere velja posebni sistem, ki se
uporablja za javne uslužbence.

Glede člena 59(5) predloga Komisije je Svet menil, da bi morala biti ta določba prožnejša in da bi
bilo zato treba izraz „obrne“ nadomestiti z besedilo „lahko obrne“ (člen 60(5) skupnega stališča).

V poglavju I naslova IV bi se bilo treba sklicevati na celoten člen 35.

Po mnenju Sveta bi bilo treba pojasniti besedilo člena 61(1) in (3) ter člena 62(3) (člen 62(1) in (2)
skupnega stališča in člen 63(2) skupnega stališča).

Po mnenju Sveta bi bilo treba v odstavku 64(2) predloga Komisije natančno določiti, da bi bilo treba
povprečne letne stroške določiti v skladu s predhodnim odstavkom (člen 65(2) skupnega stališča).

Svet je v poglavju III naslova IV sicer povzel glavna načela predloga Komisije, vendar je besedilo kljub
temu spremenil (kot je določeno v členih 71 do 86 skupnega stališča), da bi upošteval veljavne
določbe (zlasti člen 111 Uredbe (ES) št. 574/72) in posebnosti področja socialnega varstva, zaradi
česar so bila potrebna odstopanja od besedila predloga Komisije, ki temelji na besedilu direktive o
obdavčevanju.

V zvezi z naslovom V predloga Komisije („Razne, prehodne in končne določbe“) je Svet želel olajšati
prehod z veljavne zakonodaje Skupnosti na novo zakonodajo, pri tem pa zagotoviti pravno varnost
(na primer prehod z veljavne zakonodaje na novo, kar zadeva dvostranske sporazume, sklenjene v
okviru Uredbe (ES) št. 1408/71, ali pokojninske prejemke, odobrene po veljavni uredbi); pri čemer
upošteva ovire glede logistike, kar zadeva elektronske izmenjave podatkov, in ščiti osebnostne
pravice.

Glavne spremembe predloga Komisije, ki so bile uvedene s skupnim stališčem, so:

— Glede člena 85 predloga Komisije je Svet menil, da bi bilo koristno nadalje pojasniti odstavka 1
in 3 o kakovosti zagotovljenih informacij (člen 89(1) in (3) skupnega stališča);
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— Glede člena 88 predloga Komisije je po mnenju Sveta treba členu 9 osnovne uredbe dodati nov
odstavek 3. Namen je zagotoviti pravno varnost glede sporazumov, ki jih sklenejo države članice
na podlagi uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in 574/72.
— V skupnem stališču je bil poleg tega uveden nov člen 87(4) o vzdrževanju, ki naj bi razjasnil
pogoje za določitev stopnje vzdrževanja.
— Glede člena 89 predloga Komisije je bil Svet mnenja, da bi bilo treba spremeniti člen 87(8)
osnovne uredbe (dok. 14518/08 ADD 1 REV 1).
— Člen 88(2) do (5) skupnega stališča vsebuje nekaj podrobnosti glede priloge IV.
— Svet je glede člena 91 predloga Komisije dosegel soglasje o določbi, v kateri je navedeno, da bi
morala uredba začeti veljati prvi dan meseca, ki sledi šestmesečnemu obdobju po dnevu objave
uredbe, in vsekakor ne pred 1. januarjem 2010 (člen 97 skupnega stališča).
— Svet je poleg tega v skupnem stališču uvedel nov člen 94 za prehodne določbe o pokojninah po
vzorcu člena 118 uredbe Sveta (EGS) št. 574/72, saj so te določbe zelo pomembne za nove
države članice.
— Svet je menil, da je treba v skupnem stališču dodati nov člen 95 glede prehodnega obdobja za
elektronsko izmenjavo podatkov, v katerem bi bilo natančno določeno, da prehodna obdobja za
izmenjavo podatkov po elektronski poti ne bi smela biti daljša od 24 mesecev od dneva začetka
uporabe uredbe.
Poleg tega ima skupno stališče pet prilog, ki se nanašajo na dvostranske sporazume (priloga I),
posebne sisteme, ki se uporabljajo za javne uslužbence (priloga II), seznam držav članic, ki stroške
storitev povrnejo na podlagi določenih zneskov (priloga III), podrobne podatke o podatkovni zbirki
iz člena 89(4) uredbe (priloga IV) ter seznam držav članic, ki vzajemno določajo najvišji znesek
povračil iz tretjega stavka člena 65(6) osnovne uredbe (priloga V).
IV. SKLEP

Svet pozdravlja vzdušje sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno z Evropskim parlamentom med prvo obravnavo tega pomembnega zakonodajnega osnutka in ki je institucijama omogočilo, da sta občutno zmanjšali možnost nesporazumov.
Meni, da se je njegovo skupno stališče zelo približalo željam Parlamenta, da bi bilo treba z reformo
koordinacije sistemov socialne varnosti zagotoviti, da bodo nova pravila na eni strani izboljšala in
poenostavila postopke za delodajalce (zlasti mala in srednje velika podjetja), zavarovane osebe (zaposlene
in samozaposlene delavce), pa tudi za državljane EU na splošno ter za nosilce socialne varnosti na drugi
strani.
Z veseljem pričakuje nadaljevanje te konstruktivne razprave z Evropskim parlamentom, da bi čim prej
dosegla dokončni dogovor, saj bo zgodnji začetek uporabe novih pravil za posodobitev in poenostavitev
koordinacije sistemov socialne varnosti vsesplošno koristen.
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OPOMBA BRALCU
Institucije so se odločile, da v svojih besedilih ne bodo več navajale zadnje spremembe navedenih
besedil.
Če ni navedeno drugače, se akti iz objavljenih besedil sklicujejo na akte v trenutno veljavni različici.

