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7. Se o pedido referido nos n.ºs 4 ou 5 for apresentado depois de decorrido o prazo de dois anos

a contar da data de aplicação do presente regulamento no Estado-Membro em causa, os direitos que

não tenham caducado ou prescrito são adquiridos a partir da data do pedido, sem prejuízo de

disposições mais favoráveis da legislação de qualquer Estado-Membro.

8. Se, em consequência do presente regulamento, uma pessoa estiver sujeita à legislação de um

Estado-Membro que não seja aquela determinada em conformidade com o Título II do

Regulamento (CEE) n.º 1408/71, essa legislação continua a aplicar-se  enquanto se mantiver

inalterada a situação relevante, salvo se o interessado apresentar um pedido para ficar sujeito à

legislação aplicável ao abrigo do presente regulamento. Se o pedido for apresentado no prazo de

três meses a partir da data de aplicação do presente regulamento à instituição competente do

Estado-Membro cuja legislação é aplicável nos termos do presente regulamento, essa legislação é

aplicável ao interessado a partir da data de aplicação do presente regulamento. Se o pedido for

apresentado após o termo desse prazo, a mudança da legislação aplicável  tem lugar no  primeiro dia

do mês seguinte.

9. O artigo 55.º do presente regulamento aplica-se exclusivamente às pensões às quais o

artigo 46.º-C do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 não seja aplicável à data de aplicação do presente

regulamento.

10. As disposições do segundo período do n.º 2 e do segundo período do n.º 3 do artigo 65.º são

aplicáveis ao Luxemburgo o mais tardar dois anos após a data de aplicação do presente

regulamento.

11. Os Estados-Membros asseguram que seja facultada a informação apropriada no que respeita

às alterações dos direitos e obrigações introduzidas pelo presente regulamento e pelo regulamento

de aplicação.
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Artigo 88.º

Actualização dos Anexos

Os Anexos do presente regulamento são revistos periodicamente.

Artigo 89.º

Regulamento de aplicação

As modalidades de aplicação do presente regulamento são estabelecidas num regulamento posterior.

Artigo 90.º

Revogação

1. O Regulamento (CEE) n.º 1408/71 é revogado a partir da data de aplicação do presente

regulamento.

No entanto, o Regulamento (CEE) n.º 1408/71 continua em vigor e os seus efeitos jurídicos

mantêm-se para efeitos do:

a) Regulamento (CE) n.° 859/2003 do Conselho, de 14 de Maio de 2003, que torna extensivas as

disposições do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 e (CEE) n.° 574/72 aos nacionais de Estados

terceiros que ainda não estão abrangidos por estas disposições por razões exclusivas de

nacionalidade 1, enquanto o referido regulamento não tiver sido revogado ou alterado;

                                                
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 1.
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b) Regulamento (CEE) n.º 1661/85 do Conselho, de 13 de Junho de 1985, que estabelece as

adaptações técnicas da regulamentação comunitária em matéria de segurança social dos

trabalhadores migrantes no que respeita à Gronelândia 1, enquanto o referido regulamento não

tiver sido revogado ou alterado;

c) Acordo sobre o Espaço Económico Europeu 2 e  Acordo entre a Comunidade Europeia e os

seus Estados-Membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sobre a livre

circulação de pessoas 3 e  outros acordos que contenham uma referência ao

Regulamento (CEE) n.º 1408/71, enquanto os referidos acordos não forem alterados à luz do

presente regulamento.

2. As remissões para o Regulamento (CEE) n.º 1408/71 contidas na Directiva 98/49/CE do

Conselho, de 29 de Junho de 1998, relativa à salvaguarda dos direitos a pensão complementar dos

trabalhadores assalariados e independentes que se deslocam no interior da Comunidade 4,

entendem-se feitas para o presente regulamento.

                                                
1 JO L 160 de 20.6.1985, p. 7.
2 JO L 1 de 3.1.1994, p. 1.
3 JO L 114 de 30.4.2002, p. 76. Acordo com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão

n.º 2/2003 do Comité UE-Suíça (JO L 187 de 26.7.2003, p. 55).
4 JO L 209 de 25.7.1998, p. 46.
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Artigo 91.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 20 dias após o da sua publicação no Jornal Oficial da União

Europeia.

O presente regulamento é aplicável a partir da data de entrada em vigor do regulamento de

aplicação.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros.

Feito em                  , em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

Adiantamentos de pensões de alimentos , subsídios especiais de nascimento e de adopção

(Alínea z) do artigo 1º)

I. Adiantamentos de pensões de alimentos

A. BÉLGICA

Adiantamentos de pensões de alimentos  referidas na Lei de 21 de Fevereiro de 2003 que cria um

serviço de reclamação das pensões de alimentos  em atraso no âmbito do SPF Finances (Serviço

Público Federal – Finanças)

B. DINAMARCA

Pagamento de adiantamentos do subsídio de apoio por descendente previsto na Lei das Prestações

Familiares

Pagamento de adiantamentos  do subsídio de apoio por descendente, consolidado pela Lei n.º 765

de 11 de Setembro de 2002

C. ALEMANHA

Adiantamentos de pensões de alimentos ao abrigo da Lei Alemã sobre os Adiantamentos de

Pensões de Alimentos (Unterhaltsvorschussgesetz) de 23 de Julho de 1979

D. FRANÇA

Subsídio de apoio à família pago ao descendente em relação ao qual um ou ambos os progenitores

não cumpram ou não possam cumprir as suas obrigações de prestação de alimentos ou o pagamento

de uma pensão de alimentos estipulada por decisão judicial



15577/6/03 REV 6 MPM/lr 103
ANEXO I DG G II    PT

E. ÁUSTRIA

Adiantamentos de pensões de alimentos nos termos da Lei relativa à concessão de adiantamentos de

pensões de alimentos por descendentes (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 – UVG)

F. PORTUGAL

Adiantamentos de pensões de alimentos (Lei N.º 75/98, de 19 de Novembro, sobre a garantia dos

alimentos devidos a menores)

G. FINLÂNDIA

Pensões de alimentos nos termos da Lei relativa à segurança das pensões de alimentos aos

descendentes  (671/1998)

H. SUÉCIA

Pensões de alimentos nos termos da Lei relativa ao apoio alimentar (1996:1030)
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II. Subsídios especiais de nascimento e de adopção

A. BÉLGICA

Subsídio de nascimento e subsídio de adopção.

B ESPANHA

Subsídios de nascimento sob a forma de pagamento único

C. FRANÇA

Subsídios de nascimento ou de adopção no âmbito das "prestações de acolhimento da criança de

tenra idade" ("Prestations d’accueil au jeune enfant" – PAJE)

D. LUXEMBURGO

Abonos pré-natais

Subsídios de nascimento

E. FINLÂNDIA

O subsídio global por maternidade, o subsídio por maternidade de montante fixo e o auxílio sob a

forma de um montante fixo destinado a compensar o custo da adopção internacional em aplicação

da Lei relativa às prestações por maternidade.
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ANEXO II

Disposições de convenções mantidas em vigor e, conforme o caso, limitadas

às pessoas abrangidas por essas convenções

(N.º 1 do artigo 8º.º)

O conteúdo deste Anexo será determinado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho nos termos do

Tratado, o mais rapidamente possível e, o mais tardar, antes da data de aplicação do presente

regulamento referida no artigo 91.º.
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ANEXO III

Restrição do direito a prestações em espécie dos familiares dos trabalhadores fronteiriços

(N.º 2 do artigo 18.º)

DINAMARCA

ESPANHA

IRLANDA

PAÍSES BAIXOS

FINLÂNDIA

SUÉCIA

REINO UNIDO
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ANEXO IV

Direitos suplementares em relação aos titulares de pensões que regressem ao Estado-Membro

competente

(N.º 2 do artigo 27.º)

BÉLGICA

ALEMANHA

GRÉCIA

ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

LUXEMBURGO

ÁUSTRIA

SUÉCIA
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ANEXO V

Direitos suplementares em relação aos antigos trabalhadores fronteiriços que regressem ao

Estado-Membro onde exerceram anteriormente  uma actividade por conta de outrem ou por

conta própria (aplicável apenas se estiver também indicado o Estado-Membro onde está

situada a instituição competente responsável pelo custo das prestações em espécie concedidas

ao titular de uma pensão no seu Estado-Membro de residência)

(N.º 2 do artigo 28º)

BÉLGICA

ALEMANHA

ESPANHA

FRANÇA

LUXEMBURGO

ÁUSTRIA

PORTUGAL
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ANEXO VI

Identificação da legislação de tipo A que deverá beneficiar da coordenação especial

(N.º 1 do artigo 44.º)

A. GRÉCIA

Legislação relativa ao regime de seguro agrícola (OGA), nos termos da Lei N.º 4169/1961

B. IRLANDA

Parte II, Capítulo 15 da Lei da Segurança Social (Consolidação) de 1993 (Social Welfare

(Consolidation) Act)

C. FINLÂNDIA

Pensões por invalidez determinadas de acordo com a Lei Nacional de Pensões de 8 de Junho

de 1956 e atribuídas nos termos das regras transitórias da Lei Nacional de Pensões (547/93)

Pensões nacionais  para as pessoas nascidas com deficiência  ou que contraíram uma deficiência em

idade precoce (Lei Nacional de Pensões (547/93))

D. SUÉCIA

Prestação por doença em função do rendimento e subsídio de substituição (Lei 1962:381, com a

redacção que lhe foi dada pela Lei 2001:489)
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E. REINO UNIDO

(a) Grã-Bretanha

Secções 30A(5), 40, 41 e 68 da Lei das Contribuições e Prestações de 1992.

(b) Irlanda do Norte

Secções 30A(5), 40, 41 e 68 da Lei das Contribuições e Prestações (Irlanda do Norte)

de 1992.
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ANEXO VII

CONCORDÂNCIA DAS CONDIÇÕES RELATIVAS AO ESTADO DE

INVALIDEZ ENTRE AS LEGISLAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS
(n.º 3 do artigo 46.º)

BÉLGICA

Estados-
-Membros

Regimes aplicados pelas
instituições dos Estados-Membros
que tenham tomado a decisão de
reconhecer o estado de invalidez

Regimes aplicados pelas instituições belgas vinculados pela decisão em caso de concordância

2. Regime agrícola

–invalidez geral total Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

–invalidez geral de dois terços Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

– Assistência a terceiros Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

3. Regime mineiro:

–invalidez geral parcial Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

– assistência a terceiros Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

–invalidez profissional Não
concordância

Não
concordância

Concordância Não
concordância

Não concordância

4. Regime dos marítimos:

– invalidez geral Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

– assistência a terceiros Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

– invalidez profissional Não
concordância

Não
concordância

Não
concordância

Não
concordância

Não concordância

ITÁLIA 1. Regime geral:

– Invalidez dos operários Não
concordância

Concordância Concordância Concordância Não concordância

– Invalidez dos empregados Não
concordância

Concordância Concordância Concordância Não concordância

2. Regime dos marítimos:

– inaptidão para a navegação Não
concordância

Não
concordância

Não
concordância

Não
concordância

Não concordância

LUXEM-
BURGO (1)

Invalidez dos operários Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

Invalidez dos empregados Concordância Concordância Concordância Concordância Não concordância

(1) As inscrições relativas à concordância entre, por um lado, o Luxemburgo e, por outro lado, a França e a Bélgica,  serão objecto de uma reanálise
técnica que terá em conta as alterações introduzidas na legislação nacional luxemburguesa.
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FRANÇA

Regimes aplicados pelas instituições francesas vinculados pela decisão em caso de concordância

Regime geral Regime agrícola Regime mineiro Regime dos marítimos

Estados-
-Membros

Regimes aplicados pelas
instituições dos Estados-
-Membros que tenham
tomado a decisão de

reconhecer o estado de
invalidez

Primeiro
grupo I

Segundo
Grupo

Terceiro
grupo

(assistência
a terceiros)

Invalidez
2/3

Invalidez
total

Assistência
a terceiros

Invalidez
geral 2/3

Assistência
a terceiros

Invalidez
profissional

Invalidez
geral 2/3

invalidez
profissional

total

Assistência a
terceiros

BÉLGICA 1. Regime geral Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

2. Regime mineiro

–invalidez geral parcial Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

– invalidez profissional Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância (2)

3. Regime dos marítimos Concor-
dância (1)

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância (1)

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância (1)

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

ITÁLIA 1. Regime geral

– invalidez dos
operários

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

– invalidez dos
empregados

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

2. Regime dos marítimos

– inaptidão para a
navegação

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

LUXEM-
BURGO (3)

Invalidez dos operários Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Concor-
dância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Invalidez dos empregados Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

Não con-
cordância

(1) Desde que a invalidez reconhecida pelas instituições  belgas seja geral.
(2) Apenas se a instituição belga reconheceu a inaptidão para o trabalho no fundo e à superfície.
(3) As inscrições relativas à concordância entre, por um lado, o Luxemburgo e, por outro lado, a França e a Bélgica,  serão objecto de uma reanálise técnica que terá em conta as alterações introduzidas na legislação nacional

luxemburguesa.
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ITÁLIA

Regimes aplicados pelas instituições italianas vinculados pela decisão em caso de
concordância

Regime geral

Estados-
-Mmembros

Regimes aplicados pelas instituições dos
Estados-Mmembros que tenham tomado

a decisão de reconhecer o estado de
invalidez

Operários Empregados

Marítimos – Inaptidão para
a navegação

BÉLGICA 1. Regime geral Não concordância Não concordância Não concordância

2. Regime mineiro

–invalidez geral parcial Concordância concordância Não concordância

– invalidez profissional Não concordância Não concordância Não concordância

3. Regime dos marítimos Não concordância Não concordância Não concordância

FRANÇA 1. Regime geral

– terceiro grupo (assistência a
terceiros)

Concordância Concordância Não concordância

– segundo grupo Concordância Concordância Não concordância

– primeiro grupo Concordância Concordância Não concordância

2. Regime agrícola

–invalidez geral total Concordância Concordância Não concordância

–invalidez geral parcial Concordância Concordância Não concordância

– assistência a terceiros Concordância Concordância Não concordância

3. Regime mineiro

–invalidez geral parcial Concordância Concordância Não concordância

–assistência a terceiros Concordância Concordância Não concordância

–invalidez profissional Não concordância Não concordância Não concordância

4. Regime dos marítimos

–invalidez geral parcial Não concordância Não concordância Não concordância

– assistência a terceiros Não concordância Não concordância Não concordância

– invalidez profissional
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LUXEMBURGO 1

Regimes aplicados pelas instituições luxemburguesas
vinculados pela decisão em caso de concordância

Estados-
-Membros

Regimes aplicados pelas instituições dos
Estados-Membros que tenham tomado a

decisão de reconhecer o estado de
invalidez

Invalidez - operários Invalidez - empregados

BÉLGICA 1. Regime geral

2. Regime mineiro :

- invalidez geral parcial

- invalidez profissional

3. Regime dos marítimos

Concordância

Não concordância

Não concordância

Concordância (1)

Concordância

Não concordância

Não concordância

Não concordância (1)

FRANÇA 1. Regime geral:

- terceiro grupo (assistência a

terceiros)

- segundo grupo

- primeiro grupo

2. Regime agrícola:

- invalidez geral total

- invalidez geral de dois terços

- assistência a terceiros

3. Regime mineiro:

- invalidez general de dois terços

- assistência a terceiros

- invalidez geral total

4. Regime dos marítimos:

- invalidez geral parcial

- assistência a terceiros

- invalidez profissional

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Não concordância

Concordância

Concordância

Não concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Concordância

Não concordância

Concordância

concordância

Não concordância

(1) Na medida em que a invalidez reconhecida pelas instituições  belgas seja uma invalidez geral.

                                                
1 As inscrições relativas à concordância entre, por um lado, o Luxemburgo e, por outro lado, a França e a Bélgica,

serão objecto de uma reanálise técnica que terá em conta as alterações introduzidas na legislação nacional
luxemburguesa.
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ANEXO VIII

Casos em que a prestação autónoma é igual ou superior à prestação proporcional

(N.º 4 do artigo 52.º)

A. DINAMARCA

Todos os pedidos de pensão referidos na legislação sobre as pensões sociais, com excepção das

pensões mencionadas no Anexo IX

B. FRANÇA

Todos os pedidos de pensões de reforma ou por sobrevivência a título dos regimes de pensão

complementar dos trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria, excepto os pedidos de

pensão por velhice ou de reversão do regime de pensão complementar do pessoal navegante

profissional da aviação civil

C. IRLANDA

Todos os pedidos de pensões de reforma, de pensões por velhice (contributivas), de pensões de

viúva (contributivas) e de pensões de viúvo (contributivas)

D. PAÍSES BAIXOS

No caso de a pessoa ter direito a uma pensão com base na legislação neerlandesa sobre o seguro

geral de velhice (AOW)
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E. PORTUGAL

Pedidos de pensão por invalidez, velhice e sobrevivência, excepto nos casos em que a totalização

dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação de mais do que um Estado-Membro for

igual ou superior a 21 anos civis, mas em que os períodos de seguro nacionais sejam iguais ou

inferiores a 20 anos, e o cálculo seja feito de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 35/2002,

de 19 de Fevereiro, que define as regras para a determinação do montante da pensão. Em tais casos

por aplicação de  taxas de formação de pensão mais favoráveis, o montante resultante do cálculo

proporcional pode ser superior ao resultante do cálculo autónomo.

F. SUÉCIA

Pensão por velhice em função da remuneração (Lei 1998:674), pensão por sobrevivência em função

da remuneração sob a forma de pensão de adaptação e de uma pensão por órfão quando a morte

tenha ocorrido antes de 1 de Janeiro de 2003, e pensão por viuvez (Lei 2000:461 e Lei 2000:462)
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G. REINO UNIDO

Todos os pedidos de pensão de reforma, de prestações de viuvez e de prestações em caso de morte

("bereavement benefits") determinados nos termos do disposto no Capítulo 5 do Título III do

regulamento, com excepção dos pedidos relativamente aos quais:

a) Em qualquer ano fiscal com início a 6 de Abril de 1975 ou posterior a essa data,

i) O interessado tenha cumprido períodos de seguro, de emprego ou de residência ao

abrigo da legislação do Reino Unido e de outro Estado-Membro; e

ii) Um (ou mais) dos anos fiscais a que se refere a subalínea i) não constitua um ano

tido em conta para a aquisição do direito nos termos da legislação do Reino

Unido.

b) Os períodos de seguro cumpridos no Reino Unido ao abrigo da legislação em vigor até

5 de Julho de1948 seriam tidos em conta, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do

artigo 52º.º do regulamento, pela  aplicação dos períodos de seguro , de emprego ou de

residência cumpridos ao abrigo da legislação de outro Estado-Membro.
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ANEXO IX

Prestações e acordos que permitem a aplicação do artigo 54.º

I. Prestações referidas na alínea a) do n.º 2 do artigo 54.ºdo regulamento, cujo montante

não depende da duração dos períodos de seguro ou de residência cumpridos

A. BÉLGICA

As prestações relativas ao regime geral de invalidez, ao regime especial de invalidez dos mineiros,

ao regime especial dos marítimos da marinha mercante

As prestações relativas ao seguro contra a incapacidade de trabalho em favor dos trabalhadores por

conta própria

As prestações relativas à invalidez no âmbito do regime da segurança social ultramarina e o regime

de invalidez dos antigos empregados do Congo Belga e do Ruanda-Urundi

B. DINAMARCA

A pensão nacional dinamarquesa completa por velhice adquirida após uma residência de 10 anos

pelas pessoas às quais tenha sido atribuída uma pensão até 1 de Outubro de 1989, o mais tardar

C. GRÉCIA

As prestações concedidas ao abrigo do disposto na Lei N.º 4169/1961 relativa ao regime de seguro

agrícola (OGA)

D. ESPANHA

As pensões por sobrevivência concedidas nos termos do regime geral e dos regimes especiais, com

excepção do regime especial para funcionários públicos
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E. FRANÇA

A pensão por invalidez ao abrigo do regime geral de segurança social ou do regime para os

trabalhadores agrícolas

A pensão por invalidez para viúvos ou viúvas ao abrigo do regime geral de segurança social ou do

regime para os trabalhadores agrícolas, quando seja calculada com base na pensão por invalidez do

cônjuge falecido, liquidada  de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 52.º

F. IRLANDA

A pensão por invalidez de tipo A

G. PAÍSES BAIXOS

A Lei de 18 de Fevereiro de 1966 sobre o seguro de incapacidade de trabalho dos trabalhadores por

conta de outrem, na versão alterada em vigor (WAO)

A Lei de 24 de Abril de 1997 sobre o seguro de incapacidade de trabalho dos trabalhadores por

contra própria, na versão alterada em vigor (WAZ)

A Lei de 21 de Dezembro de 1995 sobre o seguro geral de sobreviventes (ANW)

H. FINLÂNDIA

As pensões nacionais para as pessoas nascidas com deficiência ou que contraíram uma deficiência

em idade precoce (Lei Nacional de Pensões 547/93)

As pensões nacionais determinadas de acordo com a Lei Nacional de Pensões de 8 de Junho

de 1956 e atribuídas nos termos das regras transitórias da Lei Nacional de Pensões (547/93)

O suplemento da pensão por órfão nos termos da Lei relativa à Pensão de Sobrevivência

de17 de Janeiro de 1969



15577/6/03 REV 6 PB/lr 120
ANEXO IX    PT

I. SUÉCIA

A pensão por sobrevivência em função da remuneração, sob a forma de pensão por órfão ou de

pensão de adaptação quando a morte tenha ocorrido em 1 de Janeiro de 2003 ou mais tarde, se o

falecido tiver nascido em 1938 ou posteriormente (Lei 2000:461)

II. Prestações  referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo 54.º do regulamento, cujo montante é

determinado por referência a um período creditado considerado como tendo sido

cumprido entre a data de ocorrência do risco e uma data posterior

A. ALEMANHA

As pensões por invalidez e sobrevivência, em relação às quais é tido em conta um período

suplementar

As pensões por velhice, em relação às quais é tido em conta um período suplementar já adquirido

B. ESPANHA

As pensões por reforma ou a cessação de actividade  por incapacidade permanente (invalidez) ao

abrigo do regime especial dos funcionários públicos devidas nos termos do Título I do texto

consolidado da Lei relativa aos reformados e pensionistas do Estado, se no momento da ocorrência

do risco que abre direito à pensão em causa o beneficiário era um funcionário no activo ou em

situação equiparada; as pensões por morte e por sobrevivência (pensões pagas aos  viúvos/viúvas,

aos órfãos ou aos pais) devidas nos termos do Título I do texto consolidado da Lei relativa aos

reformados e pensionistas do Estado se, no momento da morte, o funcionário estava no activo ou

em situação equiparada

C. ITÁLIA

As pensões italianas por incapacidade total de trabalho (inabilità)
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D. LUXEMBURGO

As pensões por invalidez e de sobrevivência

E. FINLÂNDIA

As pensões para trabalhadores por contra de outrem  em relação às quais se tomem  em conta

períodos futuros, de acordo com a legislação nacional.

F. SUÉCIA

A prestação por doença e o subsídio de substituição sob a forma de prestação garantida

(Lei 1962:381)

A pensão por sobrevivência calculada com base em períodos de seguro presumidos (Leis 2000:461

e 2000:462)

A pensão por velhice sob a forma de pensão garantida calculada com base em períodos presumidos

tidos em conta previamente (Lei 1998:702)

III. Acordos referidos no artigo 54º, n° 2, alínea b), subalínea i), do regulamento, destinados

a impedir que o mesmo período creditado seja tido em conta duas ou mais vezes

Acordo sobre Segurança Social de 28 de Abril de 1997 entre a República da Finlândia e a

República Federal da Alemanha

Acordo sobre  Segurança Social de 10 de Novembro de 2000 entre a República da Finlândia e o

Grão-Ducado do Luxemburgo

Convenção Nórdica sobre  Segurança Social, de 15 de Junho de 1992.
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ANEXO X

Prestações pecuniárias especiais de carácter não contributivo

(Alínea c) do n.º 2 do artigo 70º)

O conteúdo deste Anexo será determinado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho nos termos do

Tratado, o mais rapidamente possível e, o mais tardar, antes da data de aplicação do presente

regulamento referida no artigo 91.º.
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ANEXO XI

Disposições especiais de aplicação das legislações dos Estados-Membros

(N° 3 do artigo 51°, n° 1 do artigo 56° e artigo 83.º)

O conteúdo deste Anexo será determinado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho nos termos do

Tratado, o mais rapidamente possível e, o mais tardar, antes da data de aplicação do presente

regulamento referida no artigo 91.º.
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I. INTRODUÇÃO

Em 6 de Janeiro de 1999, a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de regulamento

do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à coordenação dos sistemas de segurança

social, com base nos artigos 42.º e 308.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia 1.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 27 de Janeiro de 2000 2.

Atendendo à complexidade do dossier, o Conselho procedeu à sua análise em duas fases.

Durante os primeiros dois anos, o Conselho realizou debates pormenorizados sobre as

principais questões suscitadas pelo novo quadro jurídico proposto. Com base nesse trabalho e

nos parâmetros que definem os principais objectivos a alcançar, têm vindo a decorrer,

desde 2002, os trabalhos de reelaboração do texto.

Durante esse processo, o Parlamento Europeu foi regularmente informado dos trabalhos em

curso no Conselho, tendo cada uma das sucessivas Presidências sido convidada a encontrar-se

informalmente com o relator.

Como resultado desta estreita cooperação, o Parlamento Europeu pôde incluir na sua própria

resolução um elevado número de alterações que estavam já em consonância com a posição do

Conselho.

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado, o Parlamento Europeu emitiu o seu

parecer em primeira leitura em 3 de Setembro de 2003.

A Comissão apresentou posteriormente, em 10 de Outubro de2003, a sua proposta alterada,

tendo aceite a maioria das alterações sugeridas pelo Parlamento Europeu.

                                                
1 JO C 38, de 12 de Fevereiro de 1999, página 10.
2 JO C 75, de 15 de Março de 2000, página 29.
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Nos termos do n.º2 do artigo 251.º do Tratado CE, o Conselho aprovou a sua posição comum

em 26 de Janeiro de 2004.

II. OBJECTIVO

O regulamento destina-se a substituir as regras comunitárias actualmente em vigor 1 relativas

à coordenação dos sistemas nacionais de segurança social dos Estados-Membros.

Essas regras têm como objectivo proteger os direitos em matéria de segurança social das

pessoas seguradas que se deslocam no interior da Comunidade, a fim de suprimir os entraves

à livre circulação de pessoas.

As disposições comunitárias em matéria de coordenação dos sistemas de segurança social

datam dos primeiros anos da CEE. O Regulamento n.º 1408/71 actualmente em vigor foi

alterado e actualizado em numerosas ocasiões, a fim de ter em conta não só a evolução

verificada a nível comunitário, nomeadamente com os acórdãos do Tribunal de Justiça, mas

também as alterações introduzidas a nível nacional. Todos esses factores contribuíram para

tornar as regras de coordenação comunitárias cada vez mais complexas e morosas.

Retomando embora os princípios orientadores e os elementos essenciais do

Regulamento 1408/71 actualmente em vigor, o novo regulamento criará um novo quadro

jurídico através da racionalização das suas disposições e do alargamento do seu âmbito

material e pessoal.

Foram mantidos os princípios-chave do Regulamento 1408/71 em vigor, como por exemplo a

equiparação de factos, a totalização dos períodos e a exportabilidade das prestações, tendo-

-lhes simultaneamente sido dada uma maior visibilidade.

                                                
1 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação

dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não
assalariados e aos membros das suas famílias que se deslocam no interior da Comunidade.
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Além disso, o princípio segundo o qual cada pessoa se encontra sujeita à legislação de um

único Estado-Membro possibilita que essa pessoa requeira as prestações em matéria de

segurança social num único Estado-Membro, o que facilita também o trabalho dos organismos

administrativos nacionais.

Além disso, atendendo a que o direito à maioria das prestações em matéria de segurança

social é atribuído com base no local de actividade da pessoa em causa, será preservada a

ligação entre o recebimento das contribuições e o pagamento das prestações.

As medidas destinadas a evitar a acumulação de prestações de segurança social adquiridas

num Estado-Membro com outros benefícios de idêntica natureza adquiridos noutro Estado-

-Membro limitarão de forma significativa a possibilidade de se obterem benefícios indevidos

resultantes da livre circulação no interior da Comunidade, permitindo assim a plena aplicação

do princípio da igualdade de tratamento.

Com o alargamento do âmbito de aplicação pessoal do Regulamento a todos os cidadãos da

União Europeia, em conformidade com o novo conceito de cidadania europeia estabelecido

pelos Tratados, tornou-se desnecessário um número significativo de excepções e regras

específicas para certas categorias de pessoas, contribuindo assim para o objectivo global de

simplificação.

No seu conjunto, o novo regulamento deverá, por conseguinte, constituir um instrumento

jurídico mais coerente, operacional e actualizado, de que resultará tanto uma melhoria dos

direitos em matéria de segurança social das pessoas seguradas como uma simplificação dos

procedimentos.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. Alterações do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu aprovou 47 alterações à proposta da Comissão.
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40 dessas 47 alterações foram integradas na proposta alterada da Comissão sem

qualquer alteração, nomeadamente os n.ºs 3-10, 12-19, 21-26, 28-32, 34, 35, 37, 39, 46-

-48, 50 e 52-56.

As alterações n.ºs 11, 44 e 51 poderão também ser parcialmente aceites pela Comissão.

Todavia, quatro alterações, n.ºs 38, 40, 45 e 49, não puderam ser aceites pela Comissão.

2. Posição do Conselho sobre as alterações do Parlamento Europeu

O Conselho poderá aceitar integralmente 37 das 43 alterações total ou parcialmente

integradas na proposta alterada da Comissão, a saber os n.ºs 3-11, 12-19, 21-26, 28-32,

34, 35, 37, 39, 44, 51, 52, 55 e 56.

O Conselho aceitou igualmente, sob reserva de lhe ser dada uma nova redacção, o

princípio que subjaz à alteração n.º 46, respeitante à ligação entre os regimes de

segurança social obrigatórios e complementares. O Conselho considerou que era

necessário avaliar mais aprofundadamente a experiência dos Estados-Membros no

domínio da substituição da legislação de segurança social por disposições contratuais

(ver considerando 6).

A alteração n.º 47, relativa ao princípio da igualdade de tratamento para os

trabalhadores fronteiriços e suas famílias, foi também integralmente aceite pelo

Conselho quanto ao princípio, embora com um âmbito mais amplo por forma a incluir

não só os trabalhadores fronteiriços mas todos os trabalhadores que não residem no

Estado-Membro de emprego, atendendo a que o princípio geral da igualdade de

tratamento é igualmente importante para todos esses trabalhadores (ver considerando 8).

Relativamente à alteração n.º 50, respeitante ao direito a prestações por parte dos

membros das famílias dos trabalhadores fronteiriços, o Conselho concordou com o

Parlamento sobre a necessidade de ter em conta a sua situação especial no que respeita
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às prestações de doença em espécie no Estado-Membro de emprego do trabalhador. Esta

alteração tinha sido integrada, na sua quase totalidade, na posição comum,

estabelecendo o direito a prestações em espécie durante uma estadia no Estado-Membro

competente. Todavia, o n.º 2 do artigo 18.º prevê que os Estados-Membros enumerados

no Anexo III podem limitar o acesso às prestações em espécie às prestações que se

tornem necessárias sob o ponto de vista médico durante a estadia.

A alteração n.º 53, respeitante à deslocação para outro Estado-Membro com o objectivo

de receber prestações em espécie durante a estadia, não pôde ser inteiramente aceite

pelo Conselho, atendendo a que o Conselho não estava em condições de restringir aos

tratamentos hospitalares o âmbito da autorização da instituição competente de ser

dispensado tratamento adequado fora do Estado de residência. No entender do

Conselho, a consequência de uma tal restrição, em especial no que diz respeito às

modalidades de reembolso entre Estados-Membros, teriam também de ter sido objecto

de disposições específicas. (ver considerando 21)

O Conselho pôde aceitar a alteração n.º 54 relativa ao direito de os trabalhadores

fronteiriços reformados receberem prestações em espécie em caso de doença no

território do Estado em que exerceram a sua última actividade, sob reserva de acordo de

ambos os Estados-Membros em causa (o Estado onde exerceram a actividade e o Estado

competente para as prestações de doença), encontrando-se esse acordo reflectido no

Anexo V da posição comum. (ver o n.º 2 do artigo 28.º)

Todavia, o Conselho não considerou oportuno aceitar a alteração n.º 48 relativa à

necessidade de uma maior convergência entre as regras que determinam a residência

incluídas nos acordos sobre dupla tributação e no Regulamento 1408/71, por considerar

que o presente regulamento não era o quadro jurídico adequado para abordar questões

relacionadas com a tributação.
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O Conselho também não pôde aceitar as alterações n.ºs 38, 40, 45 e 49 pelas razões

mencionadas pela Comissão na sua proposta alterada.

IV. ANEXOS DO REGULAMENTO

A posição comum contém onze anexos, relacionados sobretudo com as disposições especiais

resultantes das legislações nacionais a que é feita referência nos artigos pertinentes do

projecto de regulamento. Três desses anexos (Anexos II, X e XI) não foram ainda

completados, mas o seu conteúdo será determinado pelo Parlamento e pelo Conselho o mais

rapidamente possível e, o mais tardar, antes da data de aplicação do regulamento.

O Anexo II diz respeito às disposições dos acordos bilaterais que se mantêm em vigor, e

corresponde ao Anexo III do regulamento em vigor.

O Anexo X (prestações especiais de carácter não contributivo) corresponde ao Anexo IIa do

actual regulamento.

O Anexo XI aborda as disposições especiais de aplicação das legislações dos Estados-

-Membros e corresponde ao Anexo VI do regulamento actualmente em vigor.

Atendendo à natureza altamente técnica e específica dos Anexos acima referidos, o Conselho

considerou que seria mais adequado abordar cada um deles separadamente, a fim de facilitar

uma análise aprofundada. Essa análise teve início recentemente no que diz respeito aos

Anexos II (Anexo III do actual regulamento) e X (Anexo IIa do actual regulamento), com

base sobretudo na proposta da Comissão COM/2003/0468 final (Alterações diversas). O

Conteúdo do Anexo XI terá de ter em conta a mais recente evolução das legislações nacionais

e será necessário que os próprios Estados-Membros procedam a uma avaliação da necessidade

de manterem as respectivas inscrições que constam actualmente desses anexos, atendendo à

simplificação e às alterações resultantes do novo projecto de regulamento.
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As propostas necessárias para a ultimação dos Anexos do novo regulamento serão aprovadas

em conformidade com o Tratado.

Ao permitir que se disponha de um tempo suficiente para a necessária preparação técnica dos

Anexos em causa, o método de trabalho utilizado permitirá que tanto o Conselho como o

Parlamento procedam a uma análise aprofundada desses Anexos. Desse trabalho resultarão

inscrições nos Anexos que poderão ser plenamente justificadas com base nos critérios que

determinam a sua inclusão, critérios esses que se encontram definidos nos artigos pertinentes

do regulamento.

V. CONCLUSÃO

O Conselho considera que a sua posição comum preenche simultaneamente os objectivos-

-chave da proposta inicial da Comissão e, ao integrar as alterações referidas na Secção III da

presente nota justificativa, tem amplamente em conta o parecer do Parlamento Europeu em

primeira leitura.
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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral
para: Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)/Conselho
n.º doc. ant.: 15577/03 SOC 513 CODEC 1710 OC 871 + ADD 1
n.º prop. Com: 12465/03 – COM(2003) 596 final
Assunto: Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho

relativo à coordenação dos sistemas de segurança social
– Aprovação de uma posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 23.01.2004

1. Em 6 de Janeiro de 1999, a Comissão apresentou ao Conselho a proposta de regulamento em

epígrafe, destinada a substituir o Regulamento (CEE) n.º 1408/71 1. Essa proposta destina-se a

simplificar e modernizar a coordenação dos sistemas de segurança social dos Estados-

-Membros, a fim de assegurar o pleno exercício da liberdade de circulação das pessoas no

interior da Comunidade.

                                                
1 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho, relativo à aplicação dos regimes de segurança

social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros das
suas famílias que se deslocam no interior da Comunidade.
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2. Atendendo a que as bases jurídicas propostas são os artigos 42.º e 308.º do Tratado, é

necessário que o Conselho delibere por unanimidade, e de acordo com o processo de

codecisão com o Parlamento Europeu.

3. O Parlamento Europeu deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado emitiu o seu

parecer em primeira leitura em 3 de Setembro de 2003.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 27 de Janeiro de 2000.

4. Em 10 de Outubro de 2003, a Comissão apresentou uma proposta alterada, aceitando, no todo

ou em parte, 43 das 47 alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu. O Conselho pode

aceitar, no todo ou em parte, 42 das alterações do Parlamento Europeu.

5. Atendendo à matéria em causa, o regulamento que vier a ser aprovado com base nessa

proposta será também relevante para os Estados do Espaço Económico Europeu e para a

Suíça.

6. Em 1 de Dezembro de 2003, o Conselho (EPSO) chegou a um acordo político sobre a

totalidade do texto do regulamento, com exclusão dos Anexos, e deu instruções ao Comité de

Representantes Permanentes para ultimar os Anexos.

7. Na sua reunião de 8 e 9de Dezembro de 2003, o Grupo das Questões Sociais chegou a acordo,

por unanimidade, sobre o texto dos Anexos do projecto do regulamento.

8. Atendendo a que o texto do projecto de posição comum foi já ultimado pelo Grupo dos

Juristas/Linguistas (doc. 15577/03), convida-se o Comité de Representantes Permanentes, nos

termos dos procedimentos habituais, a recomendar que o Conselho:

– aprove a posição comum, na versão constante do doc. 15577/03 e a nota justificativa do

Conselho em anexo a esse documento, em conformidade com o artigo 251.º do Tratado,

na rubrica dos pontos "A" da sua sessão de 26 de Janeiro de 2004;



5240/04 ag/AG/mf 3
DG C II    PT

– exare em acta a declaração constante da Adenda I a esse documento;

– transmita ao Parlamento Europeu a posição comum e a nota justificativa do Conselho.
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relativo à coordenação dos sistemas de segurança social
– Aprovação de uma posição comum
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PROJECTO DE DECLARAÇÃO PARA A ACTA DO CONSELHO
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ANEXO

PROJECTO DE DECLARAÇÃO PARA A ACTA DO CONSELHO

Declaração comum do Conselho e da Comissão:

"Reconhecendo que o presente regulamento só se tornará aplicável depois de todos os

Anexos terem sido completados e de ter sido aprovado o Regulamento de aplicação, o Conselho e a

Comissão acordam em que deverá ser inserida nos anexos e no Regulamento de aplicação uma série

de inscrições ou de disposições, a saber:

1) Anexo XI (ad n.º 2 do artigo 3.º e alínea c) do n.º 2 do artigo 70.º):

Tendo em conta a situação específica decorrente da legislação austríaca e alemã no que se

refere às prestações pecuniárias especiais de carácter não contributivo, cujo âmbito de

aplicação territorial está limitado a uma parte do seu território e que se encontram excluídas

em virtude do n.º 2-B do artigo 4.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, ficou acordado incluir

no Anexo XI do regulamento as seguintes inscrições:

"ÁUSTRIA"

O presente regulamento não é aplicável às prestações concedidas ao abrigo da legislação

dos Bundeslaender às pessoas com deficiência e às pessoas necessitadas de cuidados.

"ALEMANHA"

O presente regulamento não é aplicável às prestações concedidas ao abrigo da legislação

dos Laender às pessoas com deficiência, e em particular às pessoas cegas.
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2) Regulamento de aplicação e Anexo XI (ad artigos 5.º e 6.º)

As disposições específicas a definir no contexto do regulamento de aplicação deverão, por um

lado, evitar eventuais efeitos cumulativos do princípio da equiparação de factos ou

acontecimentos ao abrigo da legislação de dois ou mais Estados-Membros e, por outro lado,

complementar, por analogia, as regras de prioridade já previstas no actual artigo 15.º do

Regulamento (CEE) n.º 574/72, que serão reintroduzidas no novo regulamento de aplicação.

Nos casos em que, dadas as características particulares da legislação nacional, se verificar que

a aplicação incondicional do princípio da equiparação de factos e acontecimentos possa levar

a resultados objectivamente injustificados, o Estado-Membro interessado deverá requerer a

inscrição pertinente no Anexo XI, assegurando assim uma coordenação específica à luz do

princípio da proporcionalidade.

3) Regulamento de aplicação (ad artigos 24.º a 26.º e 35.º)

Terá que ser definida uma repartição equilibrada entre os Estados-Membros dos custos das

prestações em espécie para os titulares de pensão e seus familiares.

Nos casos em que o reembolso entre Estados do custo das prestações em espécie aos titulares

de pensão e seus familiares – nos termos dos artigos 24.º a 26.º do texto – é efectuado com

base num montante fixo, o montante fixo constituirá 85% do custo anual médio das prestações

em espécie para os titulares de pensão e seus familiares no Estado de residência. Prevê-se que

os restantes 15% digam respeito ao custo das prestações em espécie para os titulares de

pensão e seus familiares que se tornem clinicamente necessárias durante a sua estadia em

Estados-Membros que não o Estado de residência. Para evitar que os Estados-Membros que

tenha optado pela possibilidade prevista no n.º 2 do artigo 27.º e são indicados no Anexo IV

sejam sobrecarregados por comparação com os Estados-Membros que não tenham optado

pelo mesmo regime, os Estados indicados no Anexo IV reembolsarão ao Estado de residência

do titular de pensão ou dos seus familiares apenas um montante forfetário reduzido no

montante de 80% do custo.

Esta condição será reflectida nas disposições sobre o reembolso do custo das prestações em

espécie para os titulares de pensão e seus familiares que serão estabelecidas no regulamento

de aplicação.
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No regulamento de aplicação será igualmente incluída uma disposição no sentido de assegurar

que um Estado-Membro que calcula custos anuais médios não poderá impor o duplo

pagamento a outros Estados-Membros.

4) Regulamento de aplicação (ad n.º 5 do artigo 27.º)

Dado que a Irlanda, a Alemanha e os Países Baixos estão preocupados com as implicações

administrativas e eventualmente financeiras do n.º 5 do artigo 27.º, haverá que encontrar uma

solução satisfatória no regulamento de aplicação para evitar problemas de duplo pagamento e

de controlo dos custos.

5) Regulamento de aplicação (ad artigo 30.º)

A aplicação do artigo 5.º, em ligação com o artigo 30.º, terá que ser resolvida no regulamento

de aplicação.

6) Anexo XI (ad artigo 34.º)

Será inserida no Anexo XI a seguinte alínea:

"b) Ao aplicar o artigo 34.º, os Países Baixos fornecerão uma lista de estimativas dos

montantes o mais aproximadas possível das despesas reais incorridas. "

7) Anexo XI (ad artigo 46.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa ao Reino Unido:

Nos casos em que seja aplicável o artigo 46.º, se o interessado vier a sofrer uma

incapacidade de trabalho seguida de invalidez enquanto sujeito à legislação de outro Estado-

-Membro, o Reino Unido, para efeitos da Secção 30A(5) da Lei das Contribuições e

Prestações de Segurança Social de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act),

terá em conta todos os períodos durante os quais o interessado recebeu, no que se refere a

essa incapacidade de trabalho:
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i) prestações pecuniárias de doença ou outra forma de remuneração em seu lugar,

ii) prestações na acepção dos Capítulos 4 e 5, concedidas relativamente à invalidez

subsequente à incapacidade de trabalho ao abrigo da legislação do outro Estado-

-Membro, como se fossem períodos de prestações de incapacidade a curto prazo pagas

em conformidade com as Secções 30A(1) – (4) da Lei das Contribuições e Prestações

de Segurança Social de 1992.

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Irlanda:

Nos casos em que seja aplicável o artigo 46.º, se o interessado vier a sofrer uma

incapacidade de trabalho seguida de invalidez enquanto sujeito à legislação de outro Estado-

-Membro, a Irlanda, para efeitos da Secção 95(1) (a) da Lei da Protecção Social

(Consolidação) de 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act), terá em conta todos os

períodos durante os quais, no que se refere à invalidez subsequente a essa incapacidade de

trabalho, o interessado foi reconhecido como incapaz de trabalhar ao abrigo da legislação

irlandesa.

8) Regulamento de aplicação (ad artigo 50.º):

Dado o interesse geral pela determinação de um procedimento comum para aplicar

uniformemente este artigo no que se refere à data a considerar como de apresentação de um

pedido relativamente a cada instituição visada, nos casos "excepcionais" em que o

interessado, ao apresentar o pedido inicial, não indica quaisquer períodos de seguro ou

residência cumpridos ao abrigo da legislação de determinado Estado-Membro e só mais tarde

fornece informações completas sobre toda a sua carreira de segurado (segundo pedido ou

apresentação efectiva do pedido inicial, por vezes em data muito posterior), ficou acordado

que a questão das consequências económicas e administrativas de tal participação retroactiva

– "diferida" – das instituições visadas, tanto para estas últimas como para o requerente, deverá

ser tratada numa disposição global de carácter geral, a ser elaborada no contexto do

regulamento de aplicação e que expressa e extensivamente defina os direitos e obrigações

gerais recíprocos do segurado e das instituições interessadas.



5240/04 ADD 1 AG/ml 6
DG G II    PT

Tendo em conta os princípios da equivalência e da eficácia destinados ao bom cumprimento

dos objectivos do artigo 42.º do Tratado (do qual decorre o artigo 50.º), na medida em que um

pedido atrasado – mas efectivo a posteriori – possa ser equiparado a um pedido expresso de

adiamento da liquidação das prestações (omissão propositada), deverá em disposições

específicas ser expressamente referido, em primeiro lugar, que tal equiparação ficará sujeita à

legislação pertinente que, em matéria de efeitos retroactivos de um pedido, contenha

disposições mais favoráveis que as do regulamento de aplicação e, em segundo lugar, que o

interessado, apesar de ter apresentado o seu pedido inicial num impresso em que claramente

lhe eram solicitadas informações circunstanciadas sobre os seus períodos de seguro, emprego

ou residência no território de outro Estado-Membro e de ter sido informado das consequências

das eventuais omissões da sua parte, não forneceu tais indicações ou apenas respondeu

negativamente nas correspondentes secções do impresso.

9) Anexo XI (ad artigo 51.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Dinamarca:

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do regulamento, as pessoas que não tenham tido

emprego remunerado num ou mais Estados-Membros só terão direito a receber uma

pensão social dinamarquesa se forem residentes permanentes na Dinamarca ou tiverem

tido residência permanente na Dinamarca pelo menos durante três anos, ressalvados os

limites de idade estipulados na legislação dinamarquesa. Sem prejuízo do disposto no

artigo 4.º, o artigo 7.º não é aplicável às pensões sociais dinamarquesas a que tais

pessoas tenham adquirido direito.

2. O disposto no ponto anterior não é aplicável para efeitos do direito a pensão social

dinamarquesa por parte de familiares de pessoas que tenham ou tenham tido emprego

remunerado na Dinamarca, nem por parte de estudantes e seus familiares.
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10) Anexo XI (ad artigo 52.º):

Acordou-se em que a questão suscitada pelo Suécia no contexto do artigo 52.º deverá ser

primeiro analisada pela Comissão Administrativa e, no caso de não se encontrar uma solução

adequada neste contexto, resolver a questão mediante a introdução de uma inscrição

"SUÉCIA" no Anexo XI.

11) Anexo XI (ad artigo 54.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Finlândia:

Para efeitos da determinação de direitos e do cálculo do montante da pensão nacional

finlandesa ao abrigo dos artigos 52.º a 54.º, as pensões adquiridas ao abrigo da legislação de

outro Estado-Membro são tratadas identicamente às pensões adquiridas ao abrigo da

legislação finlandesa.

12) Regulamento de aplicação (ad artigo 56.º)

Para o cálculo das prestações ou partes de prestações custeadas exclusivamente por um

regime financiado por capitalização, só será tido em conta o capital efectivamente acumulado

no âmbito desse regime. A análise complementar prevista para esta questão permitirá

determinar se é necessário prever no regulamento de aplicação uma disposição expressa nesse

sentido.

13) Anexo XI (ad artigo 60.º)

A Espanha manterá no Anexo XI as menções relativas aos regimes especiais para

funcionários do sector público incluídas no Anexo VI do actual regulamento.
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14) Anexo XI (ad n.º 1 do artigo 62.º)

A Irlanda salientou que o acordo sobre este número não deverá condicionar o resultado dos

debates sobre o Anexo XI.

15) Regulamento de aplicação (ad n.º 8 do artigo 87.º)

Serão incluídas no regulamento de aplicação as disposições relativas à notificação da anterior

instituição competente por parte da pessoa interessada ou da nova instituição competente.

O Conselho e a Comissão reconheceram ainda que

16) Acordos internacionais (ad alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º e n.ºs 6 e 7 do artigo 65.º)

Portugal concede o seu acordo à alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º e aos n.ºs 6 e 7 do artigo 65.º

sem prejuízo do pedido formulado por Portugal de igualdade de tratamento e partilha de

encargos com outros Estados não membros da União Europeia, no contexto dos acordos a ser

negociados após a aprovação do presente regulamento.

O Conselho e a Comissão acordam igualmente em que os artigos a seguir indicados devem ser

interpretados do seguinte modo:

17. Ad n.º 2 do artigo 20.º

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 20.º, a Irlanda gostaria de esclarecer que, para

além do "prazo clinicamente seguro" referido no texto do n.º 2 do artigo 20.º, as instituições

irlandesas competentes poderão aplicar outros critérios nacionais sempre que ponderem o

envio de pacientes para outro Estado-Membro ao abrigo do regulamento. No entanto, a

Irlanda concorda plenamente que a aplicação desses critérios nacionais adicionais deve ser

feita em conformidade com o disposto no direito comunitário.
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18. Ad n.º 2 do artigo 35.º

Compete a cada Estado-Membro enquanto credor determinar se a sua estrutura jurídica e

administrativa é adequada para poder aceitar um regime de reembolso com base nas despesas

reais. Esta determinação aplica-se em relação a todos os Estados-Membros, a menos que

tenham sido acordados mutuamente outros métodos de reembolso nos termos do n.º3.

19. Ad n.º 2 do artigo 84.º

O n.º 2 do artigo 84.º não deve ser interpretado como impondo aos Estados-Membros a

obrigação de fazer mais do que é exigido ou permitido de acordo com a legislação ou os

procedimentos nacionais."
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1998/0360 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à coordenação dos sistemas de segurança

social

1. ANTECEDENTES

Em 21 de Dezembro de 1998, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao
Conselho a sua proposta de regulamento COM(1998) 779 final. O Comité
Económico e Social Europeu emitiu o seu parecer em 27 de Janeiro de 2000. O
Parlamento Europeu apresentou o seu parecer, em primeira leitura, em 3 de Setembro
de 2003. O Parlamento adoptou 47 alterações. A Comissão aceitou 40 dessas
alterações na íntegra, 3 em parte e rejeitou 4.

No seguimento do parecer do Parlamento Europeu e em conformidade com o n.º 2 do
artigo 250.º do Tratado CE, a Comissão adoptou uma proposta alterada
(COM(2003) 596 final), que foi transmitida ao Parlamento Europeu e ao Conselho
em 10 de Outubro de 2003.

O Conselho alcançou um acordo político parcial sobre uma posição comum em
1 de Dezembro de 2003 e adoptou a sua posição comum por unanimidade em
26 de Janeiro de 2004.

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O Regulamento (CEE) n.° 1408/711 garante a coordenação dos regimes de segurança
social dos Estados-Membros, assegurando a protecção dos direitos das pessoas que se
deslocam na União Europeia.

Desde a sua adopção em 1971, este regulamento sofreu um número considerável de
alterações, com o objectivo de ser tida em conta a evolução das legislações nacionais,
melhorar algumas disposições, preencher lacunas ou resolver a situação de
determinadas categorias específicas de pessoas. Além disso, é necessário esclarecer
algumas disposições para evitar dificuldades de interpretação, como mostra o

                                                
1 Regulamento (CEE) n.° 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de

segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua
família que se deslocam no interior da Comunidade, JO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Regulamento actualizado
pelo Regulamento (CE) n.° 118/97 do Conselho (JO L 28 de 30.1.1997, p.1) e com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 1386/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 187 de
10.7.2001, p.1).
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elevado número de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça em matéria de
coordenação. Além disso, o objectivo prosseguido pela coordenação deve
acompanhar a evolução da União Europeia considerada no seu conjunto. Com efeito,
as regras de coordenação já não têm como único objecto assegurar a livre circulação
dos trabalhadores assalariados, mas tendem a proteger os direitos de segurança social
de todas as pessoas que se deslocam no interior da União Europeia. A coordenação
inscreve-se doravante na perspectiva da cidadania europeia e da construção de uma
Europa Social.

Para responder a estas necessidades, a proposta da Comissão tem como duplo
objectivo, por um lado, simplificar a coordenação dos sistemas de segurança social e,
por outro, modernizá-la.

3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Observações na generalidade

O acordo político por unanimidade alcançado pelo Conselho em 1 de Dezembro de
2003 foi incluído na posição comum adoptada em 26 de Janeiro de 2004.

A posição comum do Conselho mantém o essencial dos objectivos da proposta
inicial da Comissão, tal como foi modificada pela proposta alterada.

A posição comum contempla, designadamente, os seguintes aspectos essenciais:

– o âmbito de aplicação pessoal do regulamento é alargado a todos os cidadãos
dos Estados-Membros que estão abrangidos pela legislação de segurança social
de um Estado-Membro. Tal significa que ficam protegidos pelas regras de
coordenação não apenas os trabalhadores assalariados, os trabalhadores não
assalariados, os funcionários públicos, os estudantes e os pensionistas, mas
igualmente as pessoas não activas, o que simplifica e esclarece as regras que
determinam a legislação aplicável nas situações transfronteiriças.

– o âmbito de aplicação material do regulamento é alargado aos regimes legais
de pré-reforma, o que implica que os beneficiários desses regimes terão a
garantia de que as prestações serão pagas, ficarão abrangidos pelos cuidados de
saúde e beneficiarão das prestações familiares, mesmo que residam num outro
Estado-Membro.

– Os princípios da igualdade de tratamento e da equiparação dos factos são
reforçados.

– As pessoas seguradas que residirem temporariamente no território de outro
Estado-Membro poderão beneficiar dos cuidados de saúde que se revelem
necessários de um ponto de vista médico durante a sua estadia.

– Está previsto o reforço da obrigação de cooperação e de assistência mútua entre
as instituições dos Estados-Membros em prol dos cidadãos.
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A Comissão aceita a posição comum, a qual, embora seja menos ambiciosa do que a
proposta inicial da Comissão alterada no seguimento do parecer do Parlamento,
representa um ponto de equilíbrio, tendo em conta as restrições e as características
dos diferentes regimes de segurança social dos Estados-Membros. Constitui
igualmente um avanço importante em matéria de livre circulação dos cidadãos,
garantindo simultaneamente a salvaguarda dos seus direitos de segurança social.

3.2. Alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura

O Parlamento Europeu adoptou em primeira leitura 47 alterações.

As alterações 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39 e 55 foram aceites na íntegra, tanto na proposta
alterada da Comissão como na posição comum do Conselho.

As alterações 7 e 52 foram aceites na proposta alterada e foram objecto, na posição
comum, de uma reformulação que pode ser aprovada pela Comissão (ver artigos 1.º,
alínea l), e 76.º, n.º 6, da posição comum).

As alterações 11, 44 e 51 foram integradas em parte na proposta alterada e na
posição comum.

O n.º 1 da alteração 11 foi integralmente retomado na posição comum, mas o n.º 2
foi flexibilizado, a fim de se limitar a declarações anuais, o que parece ser mais
conforme com o objectivo prosseguido pela disposição.

As alterações 51 e 44 agrupadas, que foram retomadas em parte pela proposta
alterada, estão igualmente reflectidas, em substância, na posição comum, no
artigo 72.º, alínea c), que encarrega a Comissão Administrativa de "promover e
desenvolver a colaboração entre os Estados-Membros em matéria de segurança
social, tendo em vista, nomeadamente, responder às questões específicas levantadas
por certas categorias de pessoas; facilitar, no domínio da coordenação da segurança
social, a realização de acções de cooperação transfronteiras”.

Na proposta alterada, a Comissão tinha aceite a alteração 48, que salienta a
necessidade de dispor de uma maior convergência entre a coordenação dos regimes
de segurança social e certas disposições incluídas nos acordos sobre dupla tributação.
Esta alteração não é retomada na posição comum do Conselho.

A alteração 56 é integrada na proposta alterada, mas não é retomada na posição
comum do Conselho. O Conselho não considerou que tal fosse necessário, tendo em
conta as alterações introduzidas nas disposições relativas às prestações de
desemprego para os desempregados que, no decurso do último emprego, residiam
num Estado-Membro diferente do Estado competente (ver ponto 3.3.9).

As alterações 46, 47, 50, 53 e 54 foram integralmente incluídas na proposta alterada,
e são retomadas, em substância, na posição comum.

A alteração 46 relativa à relação entre as legislações de segurança social e certas
disposições convencionais foi tomada em conta no considerando 6 da posição
comum. O Conselho decidiu proceder por etapas: numa primeira fase, será avaliada a
experiência dos Estados-Membros que tenham notificado este tipo de disposições
convencionais. A Comissão apoia esta posição, que permitirá avaliar a eventual
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necessidade de implementar legislação visando coordenar certas disposições
convencionais.

A alteração 47 foi incorporada no considerando 8 da posição comum. Houve um
alargamento a todos os trabalhadores que não residem no Estado em que trabalham.
A Comissão é favorável a esta formulação mais abrangente, dado que o princípio da
igualdade de tratamento é importante para todos os trabalhadores e não apenas para
os trabalhadores fronteiriços na definição dada pelo regulamento.

A alteração 50 relativa ao direito às prestações em espécie no Estado-Membro de
trabalho para os membros da família de trabalhadores fronteiriços é incorporada, em
grande medida, no considerando 23 e no artigo 18.º, n.º 2, da posição comum. O
Conselho decidiu que os familiares de um trabalhador fronteiriço poderão beneficiar
de prestações em espécie durante a sua estada no Estado competente, a menos que
esse Estado o recuse, mediante uma inscrição no Anexo III do regulamento. Nesse
caso, dispõe-se que os familiares têm, de qualquer modo, direito às prestações em
espécie que se revelarem necessárias no decurso da sua estadia no Estado
competente. Embora o Anexo III inclua a inscrição de sete Estados-Membros, a
Comissão aceita esta solução, que constitui uma melhoria clara dos direitos dos
familiares em relação à situação actual.

A alteração 53 é incluída, em parte, no considerando 21 e no artigo 20.º da posição
comum. O Conselho manteve o princípio da autorização prévia para os tratamentos
não hospitalares. A Comissão lamenta que este passo não tenha sido dado no quadro
do regulamento, mas indica, contudo, que a tomada a cargo, pela instituição
competente, desses tratamentos prestados no estrangeiro sem autorização prévia é
possível, em princípio, com base no artigo 49.º do Tratado, em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal de Justiça2. Nessas condições, e tendo em conta as
características específicas do regulamento e do seu objectivo, tal como examinados
em último lugar pelo Tribunal no processo Inizan3, a Comissão pode aceitar a
posição.

A alteração 54 é incorporada, em parte, no artigo 28, n.º 2. Esta disposição precisa
que o antigo trabalhador fronteiriço pensionista pode continuar a beneficiar das
prestações em espécie no Estado do último emprego, na condição de que tanto este
último como o Estado que tem a seu cargo as prestações tenham optado por esta
solução e figurem no anexo V. Tendo em conta o facto de que já estão inscritos nesse
anexo sete Estados-Membros, a Comissão pode aceitar, a título de compromisso, esta
solução, que constitui uma melhoria da situação dos titulares de pensão que eram
anteriormente trabalhadores fronteiriços.

As alterações 38, 40, 45 e 49 não foram incorporadas nem na proposta alterada nem
na posição comum. A Comissão considerou que as disposições visadas nas
alterações 38 e 40 se inscrevem mais no âmbito do regulamento de aplicação.
Quanto às alterações 45 e 49, ultrapassam o âmbito de aplicação da coordenação
dos sistemas de segurança social prevista no Tratado CE.

                                                
2 Acórdãos Kohll (processo C-158/96) e Decker (C-120/95), de 28.4.1998; acórdão Smits e Peerbooms,

processo C-157/99, de 12.07.2001; acórdão Müller-Fauré/Van Riet, processo C-85/99, de 13.5.2003.
3 Acórdão de 23.10.2003, processo C-56/01.
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3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão
relativamente às mesmas

3.3.1. Considerandos

Determinados considerandos foram modificados ou aditados, com vista a uma maior
coerência com as alterações introduzidas pela proposta da Comissão (considerandos
1bis, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44).

3.3.2. Disposições relativas ao Título I – Disposições gerais

Com excepção das alterações do Parlamento integradas na posição comum, apenas o
artigo 4.º sofreu certas alterações:

– O Conselho, por razões de segurança jurídica, optou por uma lista exaustiva
dos ramos da segurança social em questão, em vez da lista indicativa que figura
na proposta da Comissão, aditando simultaneamente o ramo “pré-reforma” à
lista actual;

– No quadro das definições: são visadas as “legislações relativas aos ramos da
segurança social" que dizem respeito às diversas "prestações"; especifica-se
que o regulamento se aplica às prestações especiais de carácter não
contributivo, mas não aos regimes de prestações a favor das vítimas de guerra
ou das suas consequências.

A Comissão aceita estas modificações, que reflectem o acervo e representam um
avanço modesto mas positivo relativamente à situação actual.

3.3.3. Disposições relativas ao Título II – Determinação da legislação aplicável

A posição comum altera os artigos 11.º e 13.º

São aditadas a estes artigos especificações sobre a legislação aplicável, seja no
contexto de uma situação de desemprego, seja em caso de exercício de actividades
no território de dois ou mais Estados-Membros. Estas especificações são
perfeitamente aceitáveis pela Comissão e são de natureza a contribuir para uma
melhor aplicação da coordenação.

3.3.4. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 1: Doença, maternidade e paternidade

A estrutura do capítulo foi alterada na posição comum.

Foram inseridas secções, com o propósito de distinguir as disposições relativas aos
titulares de pensão e aos seus familiares das aplicáveis às outras categorias de
pessoas seguradas. Distinguem-se igualmente as prestações em espécie das
prestações pecuniárias. Estas alterações estruturais permitem introduzir maior clareza
nas disposições, sem que impliquem, por si sós, perdas de direitos para as pessoas
seguradas.

Os subsídios por morte, que eram considerados na proposta da Comissão como
prestações de doença em espécie, já não figuram neste capítulo mas sim num
capítulo específico (ver ponto 3.3.6).
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No que diz mais especificamente respeito aos titulares de pensão, a posição comum
introduz modificações que têm essencialmente implicações na repartição dos
encargos com as prestações entre as instituições. A este respeito, o Conselho, tanto
no que diz respeito às prestações em espécie como às pecuniárias, preferiu manter a
situação actual. Tendo em conta que se trata de acordos financeiros entre as
instituições dos Estados-Membros que não afectam, em princípio, o direito dos
segurados à protecção em caso de doença, a Comissão aceita a posição do Conselho.

No seguimento das alterações introduzidas em matéria da tomada a cargo dos custos
dos tratamentos dos titulares de pensão, o Conselho não manteve a solução constante
da proposta da Comissão quanto à designação do Estado encarregado do recebimento
das contribuições para o financiamento do seguro de doença. O Conselho prevê que
as contribuições continuem, em princípio, a ser recebidas pelo Estado-Membro ao
qual incumbe o encargo financeiro das prestações do pensionista, com base na sua
legislação.

É igualmente inserida uma disposição que regulamenta a questão da cumulação de
prestações pecuniárias para os cuidados de longa duração (prestações de
dependência), que são tratadas como prestações por doença. A Comissão aceita esta
alteração, que reflecte, na prática, as consequências da jurisprudência do Tribunal de
Justiça4.

3.3.5. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 2: Acidentes de trabalho e doenças
profissionais

A posição comum não altera de maneira significativa a proposta da Comissão neste
capítulo. O essencial das alterações consiste na supressão das disposições que se
tornaram inúteis (nomeadamente no artigo 42.º da proposta da Comissão), em razão
do aditamento, no artigo 5, do princípio geral da equiparação dos factos. Certas
regras inseridas no artigo 46.º da proposta da Comissão para ter em conta as
particularidades de determinadas legislações foram suprimidas, no seguimento de
alterações introduzidas nessas mesmas legislações.

Quanto às despesas de transporte de uma pessoa que tenha sofrido um acidente de
trabalho ou sofra de uma doença profissional, a posição comum prevê o princípio da
tomada a cargo das despesas, na condição de que “essa instituição tenha dado
autorização prévia para esse transporte, tendo devidamente em conta as razões que o
justificam”. A Comissão considera que este problema devia ter sido resolvido de
forma mais audaciosa e salienta que esta questão poderá vir a ser objecto de um
exame posterior no quadro do regulamento de aplicação.

3.3.6. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 3: Subsídios por morte

Na posição comum, o Conselho atribuiu um capítulo específico aos subsídios por
morte, tal como é o caso do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 actual, ao passo que
essas prestações foram tratadas na proposta da Comissão como prestações de doença
em espécie.

A Comissão pode aceitar esta posição, na medida em que as disposições actuais não
parecem ter dado azo a dificuldades de aplicação específicas.

                                                
4 Acórdão de 5.3.1998, processo C-160/96.
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3.3.7. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 4: Prestações de invalidez

Por razões de simplificação, a Comissão tinha proposto substituir o actual sistema
“dualista” por um sistema único de coordenação, de forma a que as prestações de
invalidez sejam sempre calculadas em conformidade com as disposições do capítulo
"pensões".

Com efeito, o sistema actual prevê que, se uma pessoa tiver estado segurada
exclusivamente ao abrigo de legislações nos termos das quais o montante das
prestações de invalidez não depende da duração dos períodos de seguro (sistema de
tipo “A"), essa pessoa tem direito a uma única prestação, que lhe será concedida pelo
Estado-Membro em que estava segurada no momento em que sobreveio a invalidez
(sistema de “pensão única”).

Se a pessoa tiver estado segurada exclusivamente ao abrigo de legislações segundo
as quais o montante depende da duração dos períodos de seguro (sistema de tipo
“B”), ou ao abrigo dos dois tipos de seguros, tem direito às prestações calculadas em
conformidade com o capítulo “pensões” (sistema proporcional).

A posição comum prevê a manutenção do sistema “dualista”, mas unicamente para
os Estados-Membros que tenham um sistema de tipo “A” e que tenham optado por
essa manutenção através de uma inscrição num anexo.

A Comissão considera este compromisso aceitável. Com efeito, embora lamente que
essa simplificação não tenha tido lugar, a Comissão constata que o sistema actual não
parece levantar grandes dificuldades.

3.3.8. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 5: Pensões de velhice e de
sobrevivência

A proposta da Comissão não altera fundamentalmente as disposições deste capítulo,
visto que o exercício de simplificação consiste sobretudo em tornar as regras
aplicáveis mais compreensíveis, melhorando a terminologia empregada e a estrutura
do capítulo. A posição comum do Conselho não introduz grandes modificações nas
disposições deste capítulo.

Uma modificação diz respeito ao artigo 55.º relativo à cumulação de pensões com
prestações de natureza diferente, tratando as situações de cumulação injustificada de
prestações. Esta alteração pode ser aceite pela Comissão.

A posição comum mantém igualmente a disposição do actual Regulamento (CEE) n.º
1408/71 segundo a qual um Estado-Membro não é obrigado a conceder uma pensão
se a duração total dos períodos cumpridos ao abrigo da sua legislação for inferior a
um ano e se, tendo em conta apenas esses períodos, não tiver sido adquirido nenhum
direito às prestações ao abrigo das disposições dessa legislação. Nesse caso, os
períodos em questão são tidos em conta pelos outros Estados-Membros em causa.
Visto que a disposição prevê que o interessado não perca os seus direitos, a
Comissão pode aceitar esta posição.

A posição comum mantém igualmente as disposições específicas relativas aos
regimes especiais para funcionários públicos, o que é aceitável para a Comissão,
tendo em conta as particularidades desses regimes.
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3.3.9. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 6: Desemprego

A proposta da Comissão introduzia duas alterações essenciais neste capítulo:

– passar de 3 para 6 meses o período no decurso do qual o desempregado pode
procurar emprego noutro Estado-Membro sem perder o direito às prestações de
desemprego;

– pôr fim ao sistema actual, segundo o qual o trabalhador fronteiriço
desempregado recebe as prestações de desemprego do Estado de residência em
vez de as receber do Estado competente (aquele em que o trabalhador teve o
seu último emprego).

O Conselho não chegou a acordo sobre estes dois pontos. Para que fosse possível
alcançar um compromisso, estabeleceu-se uma distinção entre dois aspectos: por um
lado, o tratamento dos desempregados e, por outro, a repartição dos encargos
financeiros com as prestações de desemprego entre o Estado do último emprego e o
Estado de residência.

Quanto à situação das pessoas, a posição comum prevê o seguinte:

– a manutenção do actual período de 3 meses no decurso do qual o
desempregado pode procurar emprego noutro Estado-Membro sem perder o
direito às prestações de desemprego, permitindo, ao mesmo tempo, à
instituição competente alargar esse período para 6 meses;

– a manutenção do sistema actual, segundo o qual o trabalhador fronteiriço
desempregado recebe as prestações de desemprego do Estado de residência
(com a obrigação de estar à disposição dos serviços de emprego desse Estado);

– todavia, o sistema é completado pelo direito de o trabalhador fronteiriço
desempregado se colocar igualmente à disposição dos serviços de emprego do
Estado competente.

Quanto à repartição dos encargos financeiros entre os Estados-Membros:

– é mantido o actual princípio do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 quanto à
competência do Estado de residência;

– contudo, o Estado competente (aquele em que o trabalhador teve o seu último
emprego) deve, durante 3 meses, reembolsar ao Estado de residência os custos
das prestações de desemprego pagas por este último;

– este período de reembolso foi alargado para 5 meses nos casos em que o
trabalhador tenha exercido uma actividade durante 12 meses no decurso dos
últimos 24 meses no Estado-Membro a cuja legislação esteve sujeito em último
lugar.

Com vista a resolver os problemas suscitados pelo Luxemburgo, foi inserida uma
disposição transitória específica no n.º 10 do artigo 87.º (a qual estipula que as
disposições mencionadas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º se aplicam ao Luxemburgo o
mais tardar dois anos após a data de aplicação do novo regulamento).
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A Comissão pode aceitar globalmente esta posição. Em primeiro lugar, salienta que
as condições nas quais o desempregado pode procurar emprego noutro
Estado-Membro sem perder o direito às prestações de desemprego são melhoradas,
com o propósito de facilitar essa procura de emprego. Além disso, o trabalhador
fronteiriço fica assim em melhores condições para encontrar emprego, pois pode
inscrever-se como candidato a emprego simultaneamente no Estado de residência e
no Estado do último emprego. Estes dois elementos, que dão ao desempregado
melhores hipóteses de encontrar emprego, correspondem aos objectivos da Comissão
e constituem uma melhoria relativamente à situação actual. Por outro lado, os
acordos relativos à repartição dos encargos financeiros com as prestações de
desemprego entre os Estados-Membros não afectam o direito dos desempregados à
indemnização.

3.3.10. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 7: Prestações de pré-reforma

Na sua proposta, a Comissão previa uma disposição específica sobre a totalização em
razão da natureza das prestações de pré-reforma e do facto de as legislações dos
Estados-Membros não fazerem depender o direito a esse tipo de prestações do
cumprimento de períodos de residência.

Na posição comum, o Conselho exclui a regra da totalização dos períodos para a
concessão dessas prestações. Essa exclusão explica-se pelo facto de os regimes legais
de pré-reforma (o regulamento baseado no artigo 42.º do Tratado CE apenas se aplica
aos regimes legais de segurança social) existirem unicamente num número limitado
de Estados-Membros (ver o considerando 33 da posição comum).

Tendo em conta as particularidades dos regimes de pré-reforma, a Comissão pode
aceitar esta posição, tendo em conta o facto de que o progresso alcançado é
importante, visto que, com a inclusão do ramo “pré-reforma” no âmbito de aplicação
do regulamento – do qual estava até agora excluído -, os princípios contidos no
Título I serão aplicáveis às prestações de pré-reforma, o que implica que serão
garantidos, nomeadamente, o princípio da igualdade de tratamento, a exportação das
prestações e a concessão de prestações familiares e por doença às pessoas em
questão.

3.3.11. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 8: Prestações familiares

A proposta da Comissão visava uma reformulação deste capítulo, prevendo uma
única regra para todas as prestações familiares nos casos em que existem direitos em
vários Estados-Membros: o Estado que prevê o montante mais elevado paga as
prestações e, seguidamente, os encargos são repartidos proporcionalmente pelo
número de Estados em questão.

A posição comum opta por uma solução menos ambiciosa, mas que comporta um
capítulo único e disposições idênticas para todas as categorias de pessoas, pondo fim
à distinção existente os titulares de pensão e os órfãos, por um lado, e entre as outras
categorias de segurados, por outro.

Para determinar a legislação aplicável nos casos em que existem direitos em vários
Estados-Membros, o Conselho adoptou um conjunto coerente de regras de prioridade
que atribuem a prioridade à legislação do Estado-Membro de trabalho. O sistema
instituído garante, entre outras coisas, o pagamento do montante mais elevado de
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prestações, sob a forma de um suplemento diferencial pago por um outro
Estado-Membro ao abrigo de cuja legislação tenha sido adquirido um direito a
prestações.

A posição comum prevê igualmente disposições favoráveis para os órfãos no
artigo 69.º e uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros para a aplicação
das regras de prioridade (n.º 3 do artigo 68.º).

A Comissão aceita esta posição, que esclarece e facilita a aplicação do disposto no
presente capítulo e mantém os direitos às prestações familiares mais elevadas a favor
dos segurados.

Em contrapartida, o Conselho decidiu excluir os adiantamentos de pensões
alimentares do âmbito de aplicação do regulamento (ver artigo 1.º, alínea z), e
considerando 36). Manteve igualmente excluídas as prestações especiais de
nascimento ou de adopção (ver artigo 1.º, alínea z) actualmente existentes no
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, em razão da estreita ligação destas com o ambiente
socioeconómico do Estado em questão.

Quanto aos adiantamentos de pensões alimentares, a Comissão pode aceitar esta
posição, tendo em conta as particularidades das prestações em causa e os problemas
específicos que a sua coordenação levanta na prática. Em contrapartida, a Comissão
lamenta que não tenha sido possível alcançar um acordo sobre a inclusão das
prestações especiais de nascimento ou de adopção. De qualquer forma, dado o
equilíbrio geral deste capítulo e tendo em conta o alargamento das prestações aos não
activos, a Comissão pode aceitar a posição do Conselho.

3.3.12. Disposições relativas ao Título III – Capítulo 9: Prestações especiais de carácter
não contributivo

Neste capítulo, a posição comum incorpora a alteração 55 do Parlamento, que tinha
sido integralmente integrada na proposta alterada da Comissão.

3.3.13. Disposições relativas ao Título IV - Comissão Administrativa e Comité Consultivo
para a Coordenação dos Sistemas de Segurança Social

A posição comum esclarece, em certos pontos [artigo 72.º, alíneas b), c), d), f) e g)]
os mandatos da Comissão Administrativa e da Comissão Técnica [artigo 73.º,
alínea d)].

Além disso, insere no regulamento uma disposição relativa à Comissão de Contas, a
qual figura actualmente no regulamento de aplicação.

A proposta da Comissão não incluía qualquer disposição relativa ao Comité
Consultivo para a Coordenação dos Sistemas de Segurança Social, visto existir uma
outra proposta da Comissão relativa à fusão do Comité Consultivo para a Segurança
Social dos Trabalhadores Migrantes com o Comité Consultivo para a Livre
Circulação dos Trabalhadores)5. Dado que esta última proposta não foi ainda
implementada, justifica-se a inserção de uma disposição destinada a definir a
composição e as tarefas desse comité.

                                                
5 COM(1998) 394.
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3.3.14. Disposições relativas ao Título V – Disposições diversas

A posição comum introduz modificações substanciais no artigo 76.º, com o propósito
de reforçar o dever de colaboração entre as instituições, mas também entre estas e as
pessoas seguradas. A Comissão considera que estes aspectos são muito positivos. Por
um lado, estas disposições irão facilitar a aplicação das disposições do regulamento
e, por outro, permitirão às pessoas seguradas exigir a resolução dos seus problemas
em virtude da obrigação reforçada de cooperação entre as instituições.

3.3.15. Disposições relativas ao Título VI - Disposições transitórias e finais

A posição comum introduz modificações no artigo 87.º, mais especificamente para
acompanhar as consequências das alterações susceptíveis de influenciar a situação de
certos segurados (ver pontos 8 e 9). Visto que disposições deste tipo são clássicas e
indispensáveis quando as regras da coordenação evoluem, a Comissão aceita esta
posição, que tem em conta o interesse geral das pessoas seguradas.

Além disso, está previsto um período transitório para a aplicação do artigo 65.º, n.ºs
2 e 3, pelo Luxemburgo (ver ponto 3.3.9), o que corresponde ao acordo global do
Conselho relativamente ao capítulo desemprego.

O Conselho inseriu igualmente uma disposição visando garantir que os
Estados-Membros tenham em conta o disposto em matéria de fornecimento de
informação adequada sobre as alterações introduzidas pelo novo regulamento. A
Comissão aprova evidentemente esta iniciativa, que beneficia o conjunto das pessoas
abrangidas pelo regulamento.

Por último, o Conselho estabeleceu modalidades destinadas a acompanhar a
passagem do actual Regulamento (CEE) n.° 1408/71 para o novo instrumento de
coordenação. A este respeito, foi inserida no artigo 90.º uma disposição visando
garantir que o Regulamento (CEE) n.° 1408/71 mantenha os seus efeitos até ao
momento em que certos regulamentos e acordos que se lhe referem sejam revogados
ou alterados. A Comissão apoia esta posição.

4. CONCLUSÕES/OBSERVAÇÕES GERAIS

A Comissão aprova na íntegra a posição comum, que satisfaz muito largamente os
objectivos da proposta da Comissão. Além disso, a referida posição tem em conta a
maioria das alterações do Parlamento. No final de uma longa negociação, e embora
tivesse sido desejável uma maior simplificação em certos domínios, esta posição
constitui globalmente um compromisso equilibrado e positivo para as pessoas
seguradas no conjunto dos capítulos. Nestas condições, a Comissão considera que
este instrumento é essencial para o exercício do direito dos cidadãos à livre
circulação, pois garante a salvaguarda dos seus direitos em matéria de segurança
social.

5. DECLARAÇÕES DA COMISSÃO

Veja-se o anexo.
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ANEXO

PROJECTO DE DECLARAÇÃO PARA A ACTA DO CONSELHO

Declaração comum do Conselho e da Comissão:

"Reconhecendo que o presente regulamento só se tornará aplicável depois de todos os
Anexos terem sido completados e de ter sido aprovado o Regulamento de aplicação, o
Conselho e a Comissão acordam em que deverá ser inserida nos anexos e no Regulamento de
aplicação uma série de inscrições ou de disposições, a saber:

1) Anexo XI (ad n.º 2 do artigo 3.º e alínea c) do n.º 2 do artigo 70.º):

Tendo em conta a situação específica decorrente da legislação austríaca e alemã no que se
refere às prestações pecuniárias especiais de carácter não contributivo, cujo âmbito de
aplicação territorial está limitado a uma parte do seu território e que se encontram excluídas
em virtude do n.º 2-B do artigo 4.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, ficou acordado incluir
no Anexo XI do regulamento as seguintes inscrições:

"ÁUSTRIA"

O presente regulamento não é aplicável às prestações concedidas ao abrigo da legislação
dos Bundeslaender às pessoas com deficiência e às pessoas necessitadas de cuidados.

"ALEMANHA"

O presente regulamento não é aplicável às prestações concedidas ao abrigo da legislação dos
Laender às pessoas com deficiência, e em particular às pessoas cegas.

2) Regulaento de aplicação e Anexo XI (ad artigos 5.º e 6.º)

As disposições específicas a definir no contexto do regulamento de aplicação deverão, por um
lado, evitar eventuais efeitos cumulativos do princípio da equiparação de factos ou
acontecimentos ao abrigo da legislação de dois ou mais Estados-Membros e, por outro lado,
complementar, por analogia, as regras de prioridade já previstas no actual artigo 15.º do
Regulamento (CEE) n.º 574/72, que serão reintroduzidas no novo regulamento de aplicação.

Nos casos em que, dadas as características particulares da legislação nacional, se verificar que
a aplicação incondicional do princípio da equiparação de factos e acontecimentos possa levar
a resultados objectivamente injustificados, o Estado-Membro interessado deverá requerer a
inscrição pertinente no Anexo XI, assegurando assim uma coordenação específica à luz do
princípio da proporcionalidade.

3) Regulamento de aplicação (ad artigos 24.º a 26.º e 35.º)

Terá que ser definida uma repartição equilibrada entre os Estados-Membros dos custos das
prestações em espécie para os titulares de pensão e seus familiares.

Nos casos em que o reembolso entre Estados do custo das prestações em espécie aos titulares
de pensão e seus familiares – nos termos dos artigos 24.º a 26.º do texto – é efectuado com
base num montante fixo, o montante fixo constituirá 85% do custo anual médio das prestações
em espécie para os titulares de pensão e seus familiares no Estado de residência. Prevê-se que
os restantes 15% digam respeito ao custo das prestações em espécie para os titulares de
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pensão e seus familiares que se tornem clinicamente necessárias durante a sua estadia em
Estados-Membros que não o Estado de residência. Para evitar que os Estados-Membros que
tenha optado pela possibilidade prevista no n.º 2 do artigo 27.º e são indicados no Anexo IV
sejam sobrecarregados por comparação com os Estados-Membros que não tenham optado
pelo mesmo regime, os Estados indicados no Anexo IV reembolsarão ao Estado de residência
do titular de pensão ou dos seus familiares apenas um montante forfetário reduzido no
montante de 80% do custo.

Esta condição será reflectida nas disposições sobre o reembolso do custo das prestações em
espécie para os titulares de pensão e seus familiares que serão estabelecidas no regulamento
de aplicação.

No regulamento de aplicação será igualmente incluída uma disposição no sentido de assegurar
que um Estado-Membro que calcula custos anuais médios não poderá impor o duplo
pagamento a outros Estados-Membros.

4) Regulamento de aplicação (ad n.º 5 do artigo 27.º)

Dado que a Irlanda, a Alemanha e os Países Baixos estão preocupados com as implicações
administrativas e eventualmente financeiras do n.º 5 do artigo 27.º, haverá que encontrar uma
solução satisfatória no regulamento de aplicação para evitar problemas de duplo pagamento e
de controlo dos custos.

5) Regulamento de aplicação (ad artigo 30.º)

A aplicação do artigo 5.º, em ligação com o artigo 30.º, terá que ser resolvida no regulamento
de aplicação.

6) Anexo XI (ad artigo 34.º)

Será inserida no Anexo XI a seguinte alínea:

"b) Ao aplicar o artigo 34.º, os Países Baixos fornecerão uma lista de estimativas dos
montantes o mais aproximadas possível das despesas reais incorridas. "

7) Anexo XI (ad artigo 46.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa ao Reino Unido:

Nos casos em que seja aplicável o artigo 46.º, se o interessado vier a sofrer uma
incapacidade de trabalho seguida de invalidez enquanto sujeito à legislação de outro Estado-
-Membro, o Reino Unido, para efeitos da Secção 30A(5) da Lei das Contribuições e
Prestações de Segurança Social de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act),
terá em conta todos os períodos durante os quais o interessado recebeu, no que se refere a
essa incapacidade de trabalho:

i) prestações pecuniárias de doença ou outra forma de remuneração em seu lugar,

ii) prestações na acepção dos Capítulos 4 e 5, concedidas relativamente à invalidez
subsequente à incapacidade de trabalho ao abrigo da legislação do outro Estado-Membro,
como se fossem períodos de prestações de incapacidade a curto prazo pagas em
conformidade com as Secções 30A(1) – (4) da Lei das Contribuições e Prestações de
Segurança Social de 1992.
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No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Irlanda:

Nos casos em que seja aplicável o artigo 46.º, se o interessado vier a sofrer uma
incapacidade de trabalho seguida de invalidez enquanto sujeito à legislação de outro Estado-
-Membro, a Irlanda, para efeitos da Secção 95(1) (a) da Lei da Protecção Social
(Consolidação) de 1993 (Social Welfare (Consolidation) Act), terá em conta todos os
períodos durante os quais, no que se refere à invalidez subsequente a essa incapacidade de
trabalho, o interessado foi reconhecido como incapaz de trabalhar ao abrigo da legislação
irlandesa.

8) Regulamento de aplicação (ad artigo 50.º):

Dado o interesse geral pela determinação de um procedimento comum para aplicar
uniformemente este artigo no que se refere à data a considerar como de apresentação de um
pedido relativamente a cada instituição visada, nos casos "excepcionais" em que o
interessado, ao apresentar o pedido inicial, não indica quaisquer períodos de seguro ou
residência cumpridos ao abrigo da legislação de determinado Estado-Membro e só mais tarde
fornece informações completas sobre toda a sua carreira de segurado (segundo pedido ou
apresentação efectiva do pedido inicial, por vezes em data muito posterior), ficou acordado
que a questão das consequências económicas e administrativas de tal participação retroactiva
– "diferida" – das instituições visadas, tanto para estas últimas como para o requerente, deverá
ser tratada numa disposição global de carácter geral, a ser elaborada no contexto do
regulamento de aplicação e que expressa e extensivamente defina os direitos e obrigações
gerais recíprocos do segurado e das instituições interessadas.

Tendo em conta os princípios da equivalência e da eficácia destinados ao bom cumprimento
dos objectivos do artigo 42.º do Tratado (do qual decorre o artigo 50.º), na medida em que um
pedido atrasado – mas efectivo a posteriori – possa ser equiparado a um pedido expresso de
adiamento da liquidação das prestações (omissão propositada), deverá em disposições
específicas ser expressamente referido, em primeiro lugar, que tal equiparação ficará sujeita à
legislação pertinente que, em matéria de efeitos retroactivos de um pedido, contenha
disposições mais favoráveis que as do regulamento de aplicação e, em segundo lugar, que o
interessado, apesar de ter apresentado o seu pedido inicial num impresso em que claramente
lhe eram solicitadas informações circunstanciadas sobre os seus períodos de seguro, emprego
ou residência no território de outro Estado-Membro e de ter sido informado das consequências
das eventuais omissões da sua parte, não forneceu tais indicações ou apenas respondeu
negativamente nas correspondentes secções do impresso.

9) Anexo XI (ad artigo 51.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Dinamarca:

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do regulamento, as pessoas que não tenham
tido emprego remunerado num ou mais Estados-Membros só terão direito a receber uma
pensão social dinamarquesa se forem residentes permanentes na Dinamarca ou tiverem tido
residência permanente na Dinamarca pelo menos durante três anos, ressalvados os limites de
idade estipulados na legislação dinamarquesa. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, o
artigo 7.º não é aplicável às pensões sociais dinamarquesas a que tais pessoas tenham
adquirido direito.
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2. O disposto no ponto anterior não é aplicável para efeitos do direito a pensão social
dinamarquesa por parte de familiares de pessoas que tenham ou tenham tido emprego
remunerado na Dinamarca, nem por parte de estudantes e seus familiares.

10) Anexo XI (ad artigo 52.º):

Acordou-se em que a questão suscitada pelo Suécia no contexto do artigo 52.º deverá ser
primeiro analisada pela Comissão Administrativa e, no caso de não se encontrar uma solução
adequada neste contexto, resolver a questão mediante a introdução de uma inscrição
"SUÉCIA" no Anexo XI.

11) Anexo XI (ad artigo 54.º)

No Anexo XI, deverá ser introduzida a seguinte inscrição, relativa à Finlândia:

Para efeitos da determinação de direitos e do cálculo do montante da pensão nacional
finlandesa ao abrigo dos artigos 52.º a 54.º, as pensões adquiridas ao abrigo da legislação de
outro Estado-Membro são tratadas identicamente às pensões adquiridas ao abrigo da
legislação finlandesa.

12) Regulamento de aplicação (ad artigo 56.º)

Para o cálculo das prestações ou partes de prestações custeadas exclusivamente por um
regime financiado por capitalização, só será tido em conta o capital efectivamente acumulado
no âmbito desse regime. A análise complementar prevista para esta questão permitirá
determinar se é necessário prever no regulamento de aplicação uma disposição expressa nesse
sentido.

13) Anexo XI (ad artigo 60.º)

A Espanha manterá no Anexo XI as menções relativas aos regimes especiais para
funcionários do sector público incluídas no Anexo VI do actual regulamento.

14) Anexo XI (ad n.º 1 do artigo 62.º)

A Irlanda salientou que o acordo sobre este número não deverá condicionar o resultado dos
debates sobre o Anexo XI.

15) Regulamento de aplicação (ad n.º 8 do artigo 87.º)

Serão incluídas no regulamento de aplicação as disposições relativas à notificação da anterior
instituição competente por parte da pessoa interessada ou da nova instituição competente.

O Conselho e a Comissão reconheceram ainda que

16) Acordos internacionais (ad alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º e n.ºs 6 e 7 do
artigo 65.º)

Portugal concede o seu acordo à alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º e aos n.ºs 6 e 7 do artigo 65.º
sem prejuízo do pedido formulado por Portugal de igualdade de tratamento e partilha de
encargos com outros Estados não membros da União Europeia, no contexto dos acordos a ser
negociados após a aprovação do presente regulamento.
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O Conselho e a Comissão acordam igualmente em que os artigos a seguir indicados devem ser
interpretados do seguinte modo:

17) Ad n.º 2 do artigo 20.º

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 20.º, a Irlanda gostaria de esclarecer que, para
além do "prazo clinicamente seguro" referido no texto do n.º 2 do artigo 20.º, as instituições
irlandesas competentes poderão aplicar outros critérios nacionais sempre que ponderem o
envio de pacientes para outro Estado-Membro ao abrigo do regulamento. No entanto, a
Irlanda concorda plenamente que a aplicação desses critérios nacionais adicionais deve ser
feita em conformidade com o disposto no direito comunitário.

18) Ad n.º 2 do artigo 35.º

Compete a cada Estado-Membro enquanto credor determinar se a sua estrutura jurídica e
administrativa é adequada para poder aceitar um regime de reembolso com base nas despesas
reais. Esta determinação aplica-se em relação a todos os Estados-Membros, a menos que
tenham sido acordados mutuamente outros métodos de reembolso nos termos do n.º3.

19) Ad n.º 2 do artigo 84.º

O n.º 2 do artigo 84.º não deve ser interpretado como impondo aos Estados-Membros a
obrigação de fazer mais do que é exigido ou permitido de acordo com a legislação ou os
procedimentos nacionais."
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