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DECIZIA NR. S6
din 22 decembrie 2009
privind înregistrarea în statul membru de reședință în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009 și întocmirea evidențelor prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009
(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2010/C 107/04)
COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr.
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (1), în virtutea căruia este responsabilă de tratarea
tuturor chestiunilor administrative și de interpretare care
decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 (2),
având în vedere articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 mai sus menționat,
având în vedere articolul 24, articolul 64 alineatul (4) și
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și
articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,
DECIDE:

Normele privind înregistrarea în temeiul articolului 24 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 (denumit în continuare „regu
lamentul de punere în aplicare”) precum și cele privind
menținerea unei evidențe prevăzute la articolul 64 alineatul
(4) din Regulamentul de punere în aplicare sunt următoarele:
I. Înregistrarea prevăzută la articolul 24 din Regulamentul
de punere în aplicare
(1)
În vederea aplicării articolului 24 din Regulamentul de
punere în aplicare, este prevăzută următoarea procedură.
La solicitarea persoanei interesate, instituția competentă
transmite acesteia un document relevant în temeiul articolelor
17, 22, 24, 25 sau 26 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004
(denumit în continuare „regulamentul de bază”) și în temeiul
articolului 24 alineatul (1) din regulamentul de punere în
aplicare (denumit în continuare „document care deschide
dreptul la prestații sociale”). Solicitantul trebuie să prezinte
documentul în cauză instituției de la locul de reședință atunci
când se înregistrează pentru a beneficia de prestații în natură.
La solicitarea instituției de la locul de reședință, instituția
competentă transmite celei dintâi instituții un document care
deschide dreptul la prestații sociale.
(1) JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

Instituția competentă informează instituția de la locul de
reședință asupra oricărei modificari sau anulari a documentului
care deschide dreptul la prestații sociale. Instituția destinatară
trebuie, fie să confirme, fie să conteste modificarea sau
anularea, informând instituția expeditoare.

Instituția de la locul de reședință informează instituția
competentă asupra înregistrării persoanei interesate, precum și
asupra oricărei modificări sau anulări a acestei înregistrări. Noti
ficarea va fi efectuată de îndată ce instituția de la locul de
reședință dispune de informațiile esențiale în acest sens.
Instituția destinatară trebuie fie să confirme, fie să conteste
modificarea sau anularea prin informarea instituției expeditoare.

(2)
Data de la care costurile prestațiilor în natură sunt
rambursabile, în temeiul articolelor 35 și 41 din regulamentul
de bază și al articolelor 62 și 63 din regulamentul de punere în
aplicare este următoarea:

(a) data la care este dobândit dreptul la prestații în natură în
temeiul legislației statului membru competent, așa cum este
indicată în documentul care certifică dreptul la prestații
sociale;

(b) data modificării reședinței sau a înregistrării, atunci când
aceasta succede datei menționate la punctul (a) și este
înscrisă în documentul emis de instituția de la locul de
reședință în temeiul articolului 24 alineatul (2) din regula
mentul de punere în aplicare.

Dacă membrii de familie ai unei persoane asigurate, titularul
pensiei sau unul din membrii familiei au încă dreptul la
prestații sociale ca urmare a exercitării unei activități profe
sionale sau în virtutea unei plăți compensatorii, în temeiul legi
slației țării lor de reședință sau a altui stat membru, cu titlu
prioritar, în conformitate cu regulamentele, înregistrarea are
efecte începând cu ziua următoare datei încetării acestor
drepturi.

(3)
Data la care se va încheia plata prestațiilor în natură în
conformitate cu articolele 35 și 41 din regulamentul de bază și
articolele 62 și 63 din regulamentul de punere în aplicare este
data anulării înregistrării comunicate de instituția de la locul de
reședință instituției competente sau data anulării documentului
care deschide dreptul la prestații sociale notificată de instituția
competentă instituției de la locul de reședință.
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Această dată este specificată în documentul de anulare și
reprezintă data încetării drepturilor deschise de documentul
care certifică dreptul la prestații sociale, respectiv:

(i) data decesului persoanei interesate sau data la care aceasta
își schimbă reședința într-un alt stat membru;

(ii) data la care sunt dobândite drepturile la prestații în natură,
în temeiul legislației țării de reședință sau a altui stat
membru, în conformitate cu regulamentele, ca urmare a
exercitării unei activități profesionale sau în virtutea
acordării unei pensii;

(iii) data de la care membrii de familie nu mai îndeplinesc
condițiile pentru acordarea de prestații în natură ca
membrii de familie, conform legislației statului membru
de reședință.

Este obligația tuturor instituțiilor naționale să ia măsurile
necesare pentru a reduce perioada de timp între data încetării
dreptului sau a înregistrării și data la care este comunicat docu
mentul de anulare. În special, determinarea reședinței persoanei
asigurate trebuie să se bazeze pe o analiză corespunzătoare,
conform articolului 11 din regulamentul de punere în aplicare.

II. Evidența prevăzută de articolul 64 alineatul (4) din
regulamentul de punere în aplicare
Membrii de familie ai persoanei asigurate, pensionari și/sau membrii
familiei acestora
(1)
Instituția de la locul de reședință din statul membru care
este menționat în anexa 3 la regulamentul de punere în aplicare
calculează suma fixă a prestațiilor în natură acordate membrilor
familiei asiguratului în temeiul articolului 17 din regulamentul
de bază și pensionarilor și/sau membrilor familiilor acestora în
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temeiul articolelor 24, 25 și 26 din regulamentul de bază, în
baza unei evidențe actualizate în acest scop, bazându-se pe
propriile informații sau pe cele furnizate de instituția
competentă cu privire la dobândirea drepturilor, suspendarea
sau retragerea acestora.
Evidențele prevăzute la articolul 64 alineatul (4) din regula
mentul de punere în aplicare menționează numărul de sume
lunare fixe datorate pentru fiecare membru de familie al unei
persoane asigurate, pensionar și/sau membru al familiei acestuia,
pentru un singur an.
(2)
În vederea calculării numărului de plăți forfetare lunare,
perioada pe durata căreia persoanele interesate pot solicita
prestații este calculată în luni.
Numărul de luni este obținut prin luarea în considerare ca lună
completă a lunii calendaristice care conține ziua de la care a fost
efectuată calcularea sumelor fixe.
Luna calendaristică în cadrul căreia a încetat dreptul nu va fi
luată în considerare, cu excepția cazului în care este o lună
completă.
Dacă perioada totală este sub o lună, aceasta va fi considerată o
lună.
În cazul în care o persoană trece de la o grupă de vârstă la alta
în timpul perioadei vizate, luna în care are loc schimbarea
grupei de vârstă va fi luată în considerare în totalitate în
categoria de vârstă superioară.
III.

Dispoziții finale

Prezenta decizie este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a regulamentului
de punere în aplicare.

Președintele Comisiei administrative
Lena MALMBERG

