LT

C 107/6

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010 4 27

SPRENDIMAS Nr. S6
2009 m. gruodžio 22 d.
dėl Reglamento (EB) Nr. 987/2009 24 straipsnyje nurodytos registracijos gyvenamosios vietos
valstybėje narėje ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 64 straipsnio 4 dalyje numatyto sąrašo sudarymo
(Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui)

(2010/C 107/04)
SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRA
CINĖ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo 72 straipsnio a dalį (1), pagal kurią ji yra
atsakinga už visų administravimo ir aiškinimo klausimų,
kylančių dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento
(EB) Nr. 987/2009 (2) nuostatų, nagrinėjimą,
atsižvelgdama į minėto Reglamento (EB) Nr. 883/2004 35
straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 24 straipsnį, 64
straipsnio 4 ir 6 dalis ir į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 74
straipsnį,

Kompetentinga įstaiga praneša gyvenamosios vietos įstaigai apie
bet kokį patvirtinamojo dokumento pakeitimą arba anuliavimą.
Pranešimą gavusi įstaiga turi pranešti jį išsiuntusiai įstaigai, kad
sutinka su pakeitimais ar anuliavimu arba jiems prieštarauja.

Gyvenamosios vietos įstaiga praneša kompetentingai įstaigai
apie atitinkamo asmens registraciją ir apie bet kokį šios regist
racijos pakeitimą ar anuliavimą. Pranešimą gyvenamosios vietos
įstaiga išsiunčia vos tik gavusi reikalingą informaciją. Pranešimą
gavusi įstaiga turi pranešti jį išsiuntusiai įstaigai, kad sutinka su
pakeitimais ar anuliavimu arba jiems prieštarauja.

2.
Išmokų natūra išlaidos pradedamos kompensuoti pagal
pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsnius ir įgyvendinimo
reglamento 62 ir 63 straipsnius nuo:

laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 71 straipsnio 2
dalyje nustatytų sąlygų,
a) patvirtinamajame dokumente nurodytos datos, kai pagal
kompetentingos valstybės narės teisės aktus įgyjama teisė į
išmokas natūra;

NUSPRENDĖ:

Nustatomos tokios Reglamento (EB) Nr. 987/2009 (toliau –
įgyvendinimo reglamentas) 24 straipsnyje nurodytos registra
cijos ir įgyvendinimo reglamento 64 straipsnio 4 dalyje numa
tyto sąrašo sudarymo taisyklės:
I. Įgyvendinimo

reglamento 24 straipsnyje
registracija

nurodyta

1.
Nustatoma tokia įgyvendinimo reglamento 24 straipsnio
taikymo tvarka.
Taikydama Reglamento (EB) Nr. 883/2004 (toliau – pagrindinis
reglamentas) 17, 22, 24, 25 arba 26 straipsnius ir įgyvendinimo
reglamento 24 straipsnio 1 dalį, kompetentinga įstaiga atitin
kamo asmens prašymu jam išsiunčia atitinkamą dokumentą
(toliau – patvirtinamasis dokumentas), kurį asmuo privalo
pateikti gyvenamosios vietos įstaigai įsiregistruodamas teisei į
išmokas natūra įgyti.
Gyvenamosios vietos įstaigos prašymu kompetentinga įstaiga jai
persiunčia patvirtinamąjį dokumentą.
(1) OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
(2) OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

b) gyvenamosios vietos pakeitimo arba įsiregistravimo datos, jei
ji vėlesnė už a punkte nurodytą datą ir įrašyta gyvenamosios
vietos įstaigos išduotame dokumente, laikantis įgyvendinimo
reglamento 24 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Jeigu apdraustojo asmens šeimos nariai, pensininkas arba jo
šeimos narys dėl vykdomos profesinės veiklos arba gaunamų
papildomų pajamų vis dar turi teisę gauti išmokas pagal jų
gyvenamosios vietos šalies arba kitos valstybės narės teisės
aktus, remiantis prioritetine tvarka ir laikantis reglamentų,
registracija įsigalioja kitą dieną po šios teisės galiojimo pabaigos.

3.
Laikantis pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsnių ir
įgyvendinimo reglamento 62 ir 63 straipsnių, data, nuo kurios
nustojama mokėti išmokų natūra išlaidas, yra gyvenamosios
vietos įstaigos pranešime kompetentingai įstaigai nurodyta
registracijos panaikinimo data arba kompetentingos įstaigos
pranešime gyvenamosios vietos įstaigai nurodyta patvirtinamojo
dokumento anuliavimo data.
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Ši data turi būti nurodyta anuliavimo dokumente ir turi būti
patvirtinamojo dokumento galiojimo pabaigos data, t. y.:

i) mirties data arba data, kurią atitinkamas asmuo persikėlė
gyventi į kitą valstybę narę;

ii) data, kurią remiantis reglamentais įgyjama teisė į išmokas
natūra pagal gyvenamosios vietos šalies arba kitos valstybės
narės teisės aktus, kai vykdoma profesinė veikla arba
skiriama pensija;

iii) data, nuo kurios šeimos nariai nebeatitinka teisės į išmokas
natūra suteikimo šeimos nariams sąlygų pagal gyvenamosios
vietos valstybės narės teisę.

Visoms nacionalinėms įstaigoms privalu veikti taip, kad laiko
tarpis nuo teisės ar registracijos galiojimo pabaigos iki prane
šimo apie dokumento anuliavimą būtų kuo trumpesnis.
Apdraustojo asmens gyvenamoji vieta turėtų būti nustatoma
kruopščiai įvertinus įgyvendinimo reglamento 11 straipsnyje
išvardytus veiksnius.

II. Įgyvendinimo

reglamento 64 straipsnio
numatytas sąrašas

4

dalyje

Apdraustųjų asmenų šeimos nariai, pensininkai ir (arba) jų šeimos
nariai
1.
Įgyvendinimo reglamento 3 priede išvardytų valstybių
narių gyvenamosios vietos įstaiga, vadovaudamasi tam skirtu,
nuolat pagal pačios turimą arba kompetentingos įstaigos patei
kiamą informaciją apie įgytas teises arba tokių teisių galiojimo
sustabdymą ar anuliavimą, atnaujinamu sąrašu, apskaičiuoja,
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remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu, apdraustųjų
asmenų šeimos nariams, bei, remiantis pagrindinio reglamento
24, 25 ar 26 straipsniais, pensininkams ir (arba) jų šeimos
nariams teikiamų išmokų natūra fiksuotą dydį
Įgyvendinimo reglamento 64 straipsnio 4 dalyje numatytame
sąraše nurodomas už vienerius metus kiekvienam apdraustojo
asmens šeimos nariui, pensininkui ir (arba) jo šeimos nariui
priklausančių fiksuoto dydžio mėnesinių išmokų skaičius.
2.
Siekiant apskaičiuoti mėnesinių vienkartinių išmokų
skaičių, laikotarpis, kurį atitinkamas asmuo gali reikalauti
išmokų, skaičiuojamas mėnesiais.
Mėnesių skaičius nustatomas kalendorinį mėnesį, nuo kurio
dienos pradėtas skaičiuoti išmokos fiksuotas dydis, skaičiuojant
kaip visą mėnesį.
Kalendorinis mėnuo, kurį teisė į išmokas nustojo galioti, neįs
kaičiuojamas, nebent tai būtų visas mėnuo.
Jei bendras laikotarpis yra trumpesnis nei mėnuo, jis skaičiuo
jamas kaip vienas mėnuo.
Jei per laikotarpį, kurį reikalaujama išmokų, asmuo perkeliamas
į kitą amžiaus grupę, visas mėnuo, kurį pakeičiama amžiaus
grupė, skaičiuojamas su vyresnio amžiaus grupe.
III. Baigiamosios nuostatos
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos.

Administracinės komisijos pirmininkė
Lena MALMBERG

