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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 13 de dezembro de 2016, a Comissão Europeia publicou uma proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, que 
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004. A proposta visa 
modernizar e simplificar as regras aplicáveis em matéria de coordenação da segurança social, 
a fim de dar resposta à realidade social e económica nos Estados-Membros e de melhorar o 
exercício dos direitos dos cidadãos ao abrigo dos regulamentos em apreço. 

A relatora considera que qualquer alteração às regras aplicáveis em matéria de coordenação 
da segurança social deve ser regida pelos valores comuns da universalidade, equidade e 
solidariedade, especialmente no que diz respeito ao acesso a prestações de cuidados de saúde. 
Em particular, os estudantes e as pessoas com deficiência devem poder manter a portabilidade 
dos seus direitos de segurança social e outros, sem sofrerem discriminação, quando circulam 
entre Estados-Membros.

Neste contexto, a relatora toma nota do novo capítulo sobre prestações para cuidados de longa 
duração proposto pela Comissão e saúda o facto de as prestações por deficiência serem agora 
claramente abordadas nesse capítulo. A relatora propõe que a Comissão Administrativa 
colabore de forma estreita com as associações de beneficiários, nomeadamente os 
representantes de organizações de pessoas com deficiência, quando definir a lista 
pormenorizada das prestações abrangidas pelo referido capítulo. A relatora realça igualmente 
a necessidade de assegurar a rápida aplicação do Cartão Europeu de Deficiência em todos os 
Estados-Membros da UE e insta a Comissão Administrativa a promover a adoção de uma 
definição de «deficiência» e de critérios comuns para efeitos de coordenação da segurança 
social. A relatora espera que a aplicação do Cartão Europeu de Deficiência abra caminho para 
a análise das prestações abrangidas por este cartão, tendo em vista a inclusão de outras 
prestações importantes nos domínios dos cuidados, dos cuidados de saúde e assistência, de 
modo a que as pessoas com deficiência possam exercer a sua liberdade de circulação no 
território da UE.

A Comissão das Petições recebe regularmente muitas petições sobre todos os domínios da 
segurança social em situações transfronteiras. Têm sido comunicados com frequência à 
Comissão PETI problemas relacionados com a portabilidade dos direitos de pensão e das 
prestações de reforma, que se referem em particular aos grandes atrasos registados na 
obtenção de informações adequadas das autoridades competentes e ao cálculo das prestações 
de reforma de cidadãos que trabalharam em mais do que um Estado-Membro. A relatora 
propõe que sejam fixados prazos para as instituições dos Estados-Membros competentes 
determinarem a residência habitual dos requerentes, para fins de cálculo do montante das 
prestações e de resolução de eventuais diferenças de pontos de vista com outros 
Estados-Membros. O acesso a informações adaptadas e concisas neste domínio, muitas vezes 
complexo, é primordial para assegurar que os cidadãos possam exercer a sua liberdade de 
circular e trabalhar, sem sofrerem discriminação, no território da UE. 
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Estas propostas deverão contribuir para a consecução dos objetivos definidos pela Comissão 
de melhorar o exercício dos direitos dos cidadãos, assegurando, ao mesmo tempo, a clareza 
jurídica e a executoriedade das regras em matéria de coordenação da segurança social e 
respeitando os valores fundamentais da universalidade, da equidade e da solidariedade, que 
são partilhados em toda a União Europeia. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As definições e os critérios para 
determinar o estatuto de pessoa com 
deficiência e invalidez diferem 
consideravelmente entre 
Estados-Membros, o que pode constituir 
um obstáculo de monta para o 
reconhecimento mútuo das decisões 
nacionais sobre questões de deficiência e 
invalidez, nomeadamente no que se refere 
ao acesso a instalações e serviços 
específicos, e colocar em situação de 
particular desvantagem em termos de 
segurança social as pessoas com 
deficiência ou invalidez quando circulam 
entre Estados-Membros. Por conseguinte, 
é necessário, para facilitar as deslocações 
e a circulação de pessoas com deficiência 
ou invalidez entre Estados-Membros, 
garantir a adoção de uma definição 
europeia comum em conformidade com a 
CNUDPD e um reconhecimento mútuo do 
estatuto de pessoa com deficiência entre 
os Estados-Membros, em particular 
mediante a rápida aplicação do Cartão 
Europeu de Deficiência em todos os 
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Estados-Membros, que estará ligado ao 
Cartão Europeu de Seguro de Doença e 
ao Cartão Europeu de Segurança Social.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Para assegurar a aplicação efetiva 
da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(UNCRPD) e garantir a portabilidade das 
prestações por deficiência, deve ser 
promovida a adoção de uma definição 
comum, de critérios e métodos de 
avaliação da deficiência (percentagem de 
invalidez) para efeitos de coordenação da 
segurança social. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) É importante respeitar os valores e 
princípios comuns dos sistemas de saúde 
da União, conforme referido nas 
Conclusões do Conselho, de 22 de junho 
de 2006, sobre valores e princípios 
comuns aos sistemas de saúde da União 
Europeia1-A, em particular os valores 
fundamentais da universalidade, do 
acesso a cuidados de qualidade, da 
equidade e da solidariedade. Tal reveste 
especial importância para as categorias de 
cidadãos que não estão desempregados 
nem à procura de emprego, como, por 
exemplo, os estudantes, cuja mobilidade 
deve ser preservada através do seu acesso 
adequado às prestações de segurança 
social, inclusive a um seguro de saúde, no 
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Estado-Membro de acolhimento. Tal 
como afirma o Conselho, «[a] 
universalidade significa que ninguém 
pode ser excluído do acesso aos cuidados 
de saúde; a solidariedade encontra-se 
estreitamente relacionada com o regime 
financeiro dos nossos sistemas de saúde 
nacionais e com a necessidade de garantir 
a todos o acesso aos cuidados de saúde; a 
equidade significa que todos têm um 
idêntico acesso de acordo com as 
necessidades, independentemente da 
origem étnica, do género, da idade, do 
estatuto social ou da capacidade de pagar 
esses cuidados».

______________

1-AJO  C 146 de 22.6.2006, p.1.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Na sua Resolução, de 15 de março 
de 2017, sobre os obstáculos colocados 
aos cidadãos da UE relativamente à sua 
liberdade de circular e trabalhar no 
mercado interno1-A, o Parlamento 
Europeu salientou a necessidade de 
«assegurar a portabilidade das prestações 
de segurança social (ou seja, pensões 
estatais, seguros de saúde, subsídios de 
desemprego e prestações familiares) e, 
consequentemente, reduzir os obstáculos 
à mobilidade dos trabalhadores na UE» e 
solicitou «medidas firmes e eficazes rumo 
a um sistema coordenado de prestações e 
benefícios sociais agregados para cada 
indivíduo na UE, como um cartão de 
segurança social destinado a facilitar a 
rastreabilidade das contribuições e dos 
direitos no domínio da segurança social».

______________

1-A Textos Aprovados, P8_TA(2017)0083.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Devem ser promovidas medidas 
para facilitar a identificação e a defesa 
dos direitos e das prestações de segurança 
social em toda a União, como, por 
exemplo, a adoção do Cartão Europeu de 
Segurança Social (CESD), que deverá 
estar associado ao Cartão Europeu de 
Saúde e ao Cartão Europeu de 
Deficiência e abranger todos os domínios 
da segurança social.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Para melhorar a mobilidade dos 
trabalhadores, dos estudantes e dos 
candidatos a emprego, é essencial que os 
Estados-Membros garantam o acesso ao 
Cartão Europeu de Segurança Social a 
todos os cidadãos, nomeadamente aos 
trabalhadores temporários, aos 
trabalhadores por conta própria e aos 
trabalhadores com relações de trabalho 
atípicas, bem como aos estudantes e aos 
candidatos a emprego móveis, sem 
sofrerem discriminação.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) Os cuidados de saúde 
transfronteiriços revestem particular 
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importância para garantir uma 
coordenação equitativa dos sistemas de 
segurança social. Neste contexto, a 
aplicação da Diretiva 2011/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A

apresenta diferenças significativas entre 
os Estados-Membros. Em particular, o 
artigo 7.º da referida diretiva deve ser 
aplicado sem discriminação, por forma a 
garantir a liberdade de circulação aos 
cidadãos da União e respetivas famílias.

______________

1-ADiretiva 2011/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativa ao 
exercício dos direitos dos doentes em 
matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços (JO L 88 de 4.4.2011, 
p. 45).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No que respeita às prestações por 
desemprego, as regras sobre a totalização 
dos períodos de seguro devem ser 
aplicadas uniformemente por todos os 
Estados-Membros. Com exceção dos 
trabalhadores transfronteiriços referidos no 
artigo 65.º, n.º 2, a totalização dos períodos 
de seguro para efeitos de atribuição de 
direitos a prestações por desemprego deve 
estar dependente da condição de a pessoa 
segurada ter cumprido em último lugar 
pelo menos três meses de seguro nesse 
Estado-Membro. O Estado-Membro 
anteriormente competente deve continuar a 
garantir o pagamento das prestações a 
todas as pessoas seguradas que não 
satisfaçam esta condição. Neste caso, a 
inscrição nos serviços de emprego do 
Estado-Membro do seguro mais recente 
deve ter o mesmo efeito do que a inscrição 

(8) No que respeita às prestações por 
desemprego, as regras sobre a totalização 
dos períodos de seguro devem ser 
aplicadas uniformemente por todos os 
Estados-Membros. Com exceção dos 
trabalhadores transfronteiriços referidos no 
artigo 65.º, n.º 2, a totalização dos períodos 
de seguro para efeitos de atribuição de 
direitos a prestações por desemprego deve 
estar dependente da condição de a pessoa 
segurada ter cumprido em último lugar 
pelo menos um mês de seguro nesse 
Estado-Membro. O Estado-Membro 
anteriormente competente deve continuar a 
garantir o pagamento das prestações a 
todas as pessoas seguradas que não 
satisfaçam esta condição. Neste caso, a 
inscrição nos serviços de emprego do 
Estado-Membro do seguro mais recente 
deve ter o mesmo efeito do que a inscrição 
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nos serviços de emprego do 
Estado-Membro onde a pessoa 
desempregada estava anteriormente 
segurada.

nos serviços de emprego do 
Estado-Membro onde a pessoa 
desempregada estava anteriormente 
segurada.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Na sequência das recomendações 
constantes do relatório de 2013,35 sobre a 
cidadania da UE, é necessário prorrogar 
de três para seis meses a duração mínima 
de exportação das prestações por 
desemprego, a fim de melhorar as 
oportunidades para os desempregados que 
se deslocam para outro Estado-Membro 
para procurar emprego e as suas 
possibilidades de reintegração no mercado 
de trabalho, bem como dar resposta às 
inadequações de competências entre os 
países.

(9) É necessário prorrogar a duração
de exportação das prestações por 
desemprego até ao esgotamento dos 
direitos adquiridos pelo candidato a 
emprego, a fim de melhorar as 
oportunidades para os desempregados que 
se deslocam para outro Estado-Membro 
para procurar emprego e as suas 
possibilidades de requalificação e
reintegração no mercado de trabalho, bem 
como dar resposta às inadequações de 
competências entre os países.

__________________ __________________

35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

Alteração  10

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É necessário assegurar que as 
autoridades competentes determinam a 
residência habitual para efeitos de 
prestações de segurança social num prazo 
razoável.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) As pessoas devem poder escolher a 
sua residência habitual para efeitos de 
prestações da segurança social, que deve 
ser certificada pelas autoridades 
competentes num prazo razoável, com 
base em elementos suficientes que provem 
as suas raízes no Estado-Membro em 
causa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de permitir uma atualização 
atempada do presente regulamento à 
evolução da situação a nível nacional, a 
Comissão Europeia deve ser habilitada a 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento e do Regulamento (CE) n.º
987/2009. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos, 
e que estas consultas sejam conduzidas 
em conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar melhor» de 13 de abril de 
2016.36 Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
recebem todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros, e os seus peritos têm 
acesso sistemático às reuniões dos grupos 

(12) Para permitir uma atualização 
atempada do presente regulamento à 
evolução da situação a nível nacional, os
anexos do presente regulamento e do 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 devem ser 
alterados regularmente.
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de peritos da Comissão responsáveis pela 
preparação dos atos delegados.

__________________

JO L 123 de 12.5.2016, p. 1–14.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No intuito de apoiar os 
Estados-Membros nos seus esforços de 
combate à fraude e ao erro na aplicação das 
regras de coordenação, é necessário 
estabelecer uma nova base jurídica menos 
restritiva, a fim de facilitar o tratamento de 
dados pessoais relativos a pessoas a quem 
se aplicam os Regulamentos (CE) n.º
883/2004 e (CE) n.º 987/2009. Esta 
cláusula permitiria a um Estado-Membro 
comparar periodicamente os dados na 
posse das respetivas instituições 
competentes com os de outro 
Estado-Membro, a fim de identificar erros 
ou incoerências passíveis de uma análise 
mais aprofundada.

(13) No intuito de apoiar os 
Estados-Membros nos seus esforços de 
combate à fraude e ao erro na aplicação das 
regras de coordenação, é necessário 
estabelecer uma nova base jurídica menos 
restritiva, a fim de facilitar o tratamento de 
dados pessoais relativos a pessoas a quem 
se aplicam os Regulamentos (CE) 
n.º 883/2004 e (CE) n.º 987/2009, 
respeitando devidamente o acervo 
pertinente da União em matéria de 
proteção de dados, em particular o 
Regulamento 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A. Esta cláusula 
permitiria a um Estado-Membro comparar 
periodicamente os dados na posse das 
respetivas instituições competentes com os 
de outro Estado-Membro, a fim de 
identificar erros ou incoerências passíveis 
de uma análise mais aprofundada.

______________

1-ARegulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Com vista a acelerar o 
procedimento de verificação e revogação 
de documentos (em especial no que 
respeita à legislação de segurança social 
aplicável ao titular) em caso de fraude ou 
erro, é necessário reforçar a colaboração e 
o intercâmbio de informações entre a 
instituição emissora e a instituição que 
solicita a revogação. Em caso de dúvida 
sobre a validade de um documento ou a 
exatidão dos factos que estão na sua base, 
ou ainda em caso de divergência entre os 
Estados-Membros quanto à determinação 
da legislação aplicável, é do interesse dos 
Estados-Membros e das pessoas em causa 
que essas instituições cheguem a acordo 
num prazo razoável.

(15) Com vista a acelerar o 
procedimento de verificação, de retificação
e de revogação de documentos (em 
especial no que respeita à legislação de 
segurança social aplicável ao titular) em 
caso de fraude ou erro, é necessário 
reforçar a colaboração e o intercâmbio de 
informações entre a instituição emissora e 
a instituição que solicita a revogação. Em 
caso de dúvida sobre a validade de um 
documento ou a exatidão dos factos que 
estão na sua base, ou ainda em caso de 
divergência entre os Estados-Membros 
quanto à determinação da legislação 
aplicável, é do interesse dos 
Estados-Membros e das pessoas em causa 
que essas instituições cheguem a acordo 
num prazo razoável. Em caso de ausência 
de resposta nos prazos fixados, a 
instituição que solicita a revogação 
torna-se competente para determinar a 
legislação aplicável.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5-A

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O Tribunal de Justiça deliberou 
que os Estados-Membros podem tornar o 
acesso dos cidadãos economicamente 
inativos no Estado-Membro de 
acolhimento a prestações de segurança 
social que não constituam assistência 
social na aceção da Diretiva 2004/38/CE 
dependente do direito de residência na 
aceção da referida diretiva. A verificação 

Suprimido
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do direito de residência deve ser realizada 
em conformidade com os requisitos da 
Diretiva 2004/38/CE. Para este efeito, há 
que fazer a distinção clara entre um 
cidadão economicamente inativo e um 
candidato a emprego cujo direito de 
residência é conferido diretamente pelo 
artigo 45.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. A 
fim de melhorar a clareza jurídica para os 
cidadãos e as instituições, é necessária 
uma codificação desta jurisprudência.

Justificação

A derrogação do princípio da igualdade de tratamento no que diz respeito a mais de 700 000 
cidadãos móveis economicamente inativos constitui uma lacuna de monta na coordenação 
dos sistemas de segurança social da União Europeia. As alterações propostas pela Comissão 
nem propiciarão uma maior segurança jurídica nem desagravarão a situação dos cidadãos 
em causa. Assim, não deve ser introduzida no texto do regulamento uma referência cruzada à 
Diretiva 2004/38.

Alteração  16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 5-C

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Não obstante as limitações ao 
direito à igualdade de tratamento para as 
pessoas economicamente inativas, que 
decorrem da Diretiva 2004/38/CE ou de 
outra forma por força do direito da União, 
nenhuma disposição do presente 
regulamento deverá limitar os direitos 
fundamentais reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o direito à dignidade do ser 
humano (artigo 1.º), o direito à vida (artigo
2.º) e o direito aos cuidados de saúde 
(artigo 35.º).

(5-C) Não obstante as limitações ao 
direito à igualdade de tratamento para as 
pessoas economicamente inativas, que 
decorrem da Diretiva 2004/38/CE ou de 
outra forma por força do Direito da União, 
nenhuma disposição do presente 
regulamento deverá limitar os direitos 
fundamentais reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o direito à dignidade do ser 
humano (artigo 1.º), o direito à vida 
(artigo 2.º), o direito à segurança social e 
à assistência social (artigo 34.º) e o direito 
aos cuidados de saúde (artigo 35.º).
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No considerando 24 é aditado o 
seguinte:

«(24-A) Nenhuma das disposições 
do presente regulamento deve fazer com 
que qualquer Estado-Membro, que não o 
Estado competente, recuse a residência a 
pessoas que não exerçam uma atividade 
económica unicamente com base no 
pedido dos ramos de segurança social 
abrangidos pelo presente regulamento.» 

Alteração  18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de permitir uma atualização 
atempada do presente regulamento à 
evolução da situação a nível nacional, a 
Comissão Europeia deve ser habilitada a 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento e do Regulamento (CE) n.º 
987/2009. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos, 
e que estas consultas sejam conduzidas 
em conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar melhor» de 13 de abril de 
2016.43  Em particular, a fim de assegurar 
a igualdade de participação na 

Suprimido
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preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
recebem todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos Estados-
Membros, e os seus peritos têm acesso 
sistemático às reuniões dos grupos de 
peritos da Comissão responsáveis pela 
preparação dos atos delegados.

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Alteração  19

Proposta de regulamento
Artigo 1 –  n.º 1 – ponto 9 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea v-B)

Texto da Comissão Alteração

v-B) «Prestações para cuidados de longa 
duração», qualquer prestação em espécie, 
pecuniária ou uma combinação das duas 
categorias destinadas a pessoas que, 
durante um longo período de tempo, por 
motivos de velhice, invalidez, doença ou 
deficiência, necessitam de uma assistência
considerável por parte de outra pessoa ou 
pessoas para realizarem atividades 
quotidianas essenciais, nomeadamente com 
vista a apoiar a sua autonomia pessoal; 
estão incluídas as prestações concedidas à 
ou para a pessoa que presta a assistência 
em questão;»

v-B) «Prestações para cuidados de longa 
duração», qualquer prestação em espécie, 
pecuniária ou uma combinação das duas 
categorias destinadas a pessoas que, 
durante um longo período de tempo, por 
motivos de velhice, invalidez, doença ou 
deficiência, necessitam de assistência por 
parte de outra pessoa ou pessoas para 
realizarem atividades quotidianas 
essenciais, nomeadamente com vista a 
apoiar a sua autonomia pessoal; estão 
incluídas as prestações concedidas à ou 
para a pessoa que presta a assistência em 
questão;»

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem fazer 
depender o acesso às suas prestações de 

Suprimido
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segurança social por parte de uma pessoa 
economicamente inativa que neles resida 
da condição de terem direito a residência 
legal, tal como previsto na Diretiva 
2004/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa 
ao direito dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias de circular e 
residir livremente no território dos 
Estados-Membros44.

__________________

44 JO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que exerça uma atividade 
por conta de outrem num Estado-Membro 
ao serviço de um empregador que 
normalmente exerce as suas atividades 
nesse Estado-Membro, e que seja 
destacada, nos termos da Diretiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito de uma prestação de serviços, 
ou enviada por esse empregador para outro 
Estado-Membro para realizar um trabalho 
por sua conta continua sujeita à legislação 
do primeiro Estado-Membro, desde que a 
duração previsível do referido trabalho não 
exceda 24 meses e que essa pessoa não seja 
destacada ou enviada em substituição de 
um outro trabalhador por conta de outrem 
ou por conta própria anteriormente 
destacado ou enviado na aceção do 
presente artigo.

1. A pessoa que exerça uma atividade 
por conta de outrem num Estado-Membro 
ao serviço de um empregador que 
normalmente exerce as suas atividades 
nesse Estado-Membro, e que seja enviada 
por esse empregador para outro 
Estado-Membro para realizar um trabalho 
por sua conta continua sujeita à legislação 
do primeiro Estado-Membro, desde que:

a) a duração previsível ou efetiva do 
referido trabalho não exceda seis meses e 
que essa pessoa não seja destacada em 
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substituição de um outro trabalhador por 
conta de outrem ou por conta própria 
anteriormente destacado na aceção do 
presente artigo; e

b) durante um período de pelo menos 
seis meses imediatamente anterior ao 
início da sua atividade por conta de 
outrem, a pessoa em causa já tenha 
estado sujeita à legislação do 
Estado-Membro em que o respetivo 
empregador está estabelecido.

__________________

46JO L 018 de 21.1.1997, p. 35. 1.

Justificação

A duração média dos destacamentos é inferior a quatro meses, segundo a Comissão. Por 
conseguinte, é razoável que, ao fim de seis meses, a legislação do Estado-Membro de 
emprego se torne aplicável em matéria de cobertura de segurança social.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que exerça normalmente 
uma atividade por conta própria num 
Estado-Membro e vá exercer uma atividade 
semelhante noutro Estado-Membro 
permanece sujeita à legislação do primeiro 
Estado-Membro, na condição de a duração 
previsível da referida atividade não exceder 
24 meses e de essa pessoa não substituir 
outro trabalhador por conta de outrem ou 
por conta própria que esteja destacado.

2. A pessoa que exerça normalmente 
uma atividade por conta própria num 
Estado-Membro e vá exercer uma atividade 
semelhante noutro Estado-Membro 
permanece sujeita à legislação do primeiro 
Estado-Membro, na condição de:

a) a duração previsível ou efetiva da 
referida atividade não exceder seis meses e 
de essa pessoa não substituir outro 
trabalhador por conta de outrem ou por 
conta própria que esteja destacado, e

b) durante um período de pelo menos 
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seis meses imediatamente anterior ao 
início da sua atividade, já ter estado 
sujeita à legislação do Estado-Membro em 
que exerce normalmente a sua atividade.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram 
que os cidadãos móveis economicamente 
inativos e os candidatos a emprego 
tenham acesso a uma cobertura ampla de 
seguro de doença no Estado-Membro de 
acolhimento, permitindo aos referidos 
cidadãos contribuir de modo 
proporcionado para um regime de seguro 
de doença ou preencher de outra forma os 
critérios relevantes de acesso ao seguro de 
doença no Estado-Membro da sua 
residência habitual.

Justificação

Dispor de uma cobertura ampla de seguro de doença é um direito fundamental. Os cidadãos 
móveis inativos devem beneficiar da possibilidade de obter um seguro de doença também no 
seu Estado-Membro de residência. Os Estados-Membros devem poder basear-se em 
diretrizes vinculativas ao franquearem o acesso ao seu sistema de seguro de doença a 
cidadãos móveis da UE inativos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 17
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 35-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão Administrativa 
elaborará uma lista das prestações para 

2. A Comissão Administrativa 
elaborará, após consulta dos parceiros 
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cuidados de longa duração que cumprem 
os critérios previstos no artigo 1.º, alínea v-
B), do presente regulamento, especificando 
quais as prestações em espécie e quais as 
prestações pecuniárias.

sociais e das associações representativas 
de beneficiários, nomeadamente 
organizações de pessoas com deficiência, 
e todas as partes interessadas pertinentes,
uma lista exaustiva e pormenorizada das 
prestações para cuidados de longa duração 
que cumprem os critérios previstos no 
artigo 1.º, alínea v-B), do presente 
regulamento, especificando quais as 
prestações em espécie e quais as prestações 
pecuniárias.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 17
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 35-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão Administrativa deve 
assegurar a rápida aplicação do Cartão 
Europeu de Deficiência em todos os 
Estados-Membros e promover a adoção de 
uma definição de «deficiência» e de 
critérios comuns para efeitos do presente 
regulamento e do regulamento de 
aplicação.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 18-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. No artigo 52.º, é aditado o seguinte 
número: 

«1-A. As instituições competentes devem 
calcular e conceder as prestações no 
prazo de três meses a contar da 
apresentação do respetivo pedido.»
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Exceto nos casos a que se refere o 
artigo 65.º, n.º 2, a aplicação do artigo 6.º 
fica subordinada à condição de o 
interessado ter cumprido em último lugar 
um período de, pelo menos, três meses de 
seguro, de emprego, ou de atividade por 
conta própria, em conformidade com a 
legislação ao abrigo da qual as prestações 
são requeridas.

1. Exceto nos casos a que se refere o 
artigo 65.º, n.º 2, a aplicação do artigo 6.º 
fica subordinada à condição de o
interessado ter cumprido em último lugar 
um período de, pelo menos, um mês de 
seguro, de emprego, ou de atividade por 
conta própria, em conformidade com a 
legislação ao abrigo da qual as prestações 
são requeridas.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um desempregado não 
satisfizer as condições necessárias à 
totalização dos períodos em conformidade 
com o n.º 1 porque a duração total dos seus 
períodos de seguro, de emprego ou de 
atividade por conta própria cumpridos em 
último lugar nesse Estado-Membro seja 
inferior a três meses, essa pessoa terá 
direito a prestações por desemprego em 
conformidade com a legislação do Estado-
Membro onde cumpriu anteriormente esses 
períodos, nas condições e nos limites 
previstos no artigo 64.º-A.

2. Quando um desempregado não 
satisfizer as condições necessárias à 
totalização dos períodos em conformidade 
com o n.º 1 porque a duração total dos seus 
períodos de seguro, de emprego ou de 
atividade por conta própria cumpridos em 
último lugar nesse Estado-Membro seja 
inferior a um mês, essa pessoa terá direito 
a prestações por desemprego em 
conformidade com a legislação do Estado-
Membro onde cumpriu anteriormente esses 
períodos, nas condições e nos limites 
previstos no artigo 64.º-A.».

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 20 – alínea a) 
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Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 64 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, alínea c), o termo «três» é 
substituído por «seis» e a expressão «três 
meses até um máximo de seis meses» é 
substituída pela expressão «seis meses até 
ao termo do período de direito às 
prestações.»;

a) No n.º 1, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redação:

c) o direito às prestações por desemprego 
mantém-se até ao respetivo termo; »

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 20 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 64 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) É suprimido o n.º 2;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.076.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2017:076:TOC)

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 20 - alínea b)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 64 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) No n.º 3, o termo «três» é 
substituído por «seis» e a expressão «um 
máximo de seis meses» é substituída pela 
expressão «ao termo do período de direito 
às prestações.»

b) É suprimido o n.º 3.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 71 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

23-A. No artigo 71.º, o n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

1. A Comissão Administrativa para a 
Coordenação dos Sistemas de Segurança 
Social, (a seguir denominada «Comissão 
Administrativa»), instituída junto da 
Comissão Europeia, é composta por um 
representante do Governo de cada Estado-
Membro assistido, se necessário, por 
conselheiros técnicos. Um representante da 
Comissão Europeia participa, com voto 
consultivo, nas reuniões da Comissão 
Administrativa.

1. A Comissão Administrativa para a 
Coordenação dos Sistemas de Segurança 
Social, (a seguir denominada «Comissão 
Administrativa»), instituída junto da 
Comissão das Comunidades Europeias, é 
composta por um representante do 
Governo de cada Estado-Membro assistido, 
se necessário, por conselheiros técnicos. 
Um representante da Comissão Europeia, 
um representante do Parlamento Europeu 
e, se for caso disso, representantes dos 
parceiros sociais e dos beneficiários, 
nomeadamente representantes de 
organizações de pessoas com deficiência, 
participam, com voto consultivo, nas 
reuniões da Comissão Administrativa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-
20140101&from=PT

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 25
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 76-A – n.º 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a revogação do documento quando 
a sua exatidão e validade sejam contestadas 
pela instituição competente do 
Estado-Membro de emprego.

– a revogação do documento:

– quando a sua exatidão e validade 
sejam contestadas pela instituição 
competente do Estado-Membro de 
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emprego;

– quando a instituição emitente não 
responder no prazo previsto para o efeito.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 27
Regulamento (CE) n.º 883/2004
Artigo 88

Texto da Comissão Alteração

27. O artigo 88.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

Artigo 88.º

Delegação do poder de atualizar os 
anexos

São conferidos à Comissão Europeia 
poderes para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 88.º-A, a fim 
de alterar periodicamente, a pedido da 
Comissão Administrativa, os anexos do 
presente regulamento e do regulamento 
de aplicação.

Artigo 88.º-A

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 88.º é conferida à Comissão 
Europeia por um período de tempo 
indeterminado a partir de [data de 
entrada em vigor do Regulamento (UE) 
xxxx].

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 88.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
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produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
«Legislar melhor», de 13 de abril de 2016.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão Europeia notifica-o 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 88.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração  35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e-A)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «fraude», qualquer ato ou omissão 
intencional que tenha como fim receber 
prestações de segurança social ou eximir-
se ao pagamento de contribuições para a 
segurança social, em violação da legislação 
de um Estado-Membro.

e-A) «fraude», qualquer ato ou omissão 
intencional que prejudique as instituições, 
que tenha como fim receber prestações de
segurança social, eximir-se ao pagamento 
de contribuições para a segurança social ou 
contornar as regras de inscrição no 
regime de segurança social de um 
Estado-Membro, em violação da legislação 
de um Estado-Membro, do regulamento de 
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base ou do regulamento de aplicação;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando os direitos ou obrigações 
de uma pessoa a que se aplicam os 
regulamentos de base e de aplicação 
tenham sido estabelecidos ou 
determinados, a instituição competente 
pode solicitar à instituição do 
Estado-Membro de residência ou de estada 
que lhe sejam facultados os seus dados 
pessoais. O pedido e eventual resposta 
devem dizer respeito a informações que 
permitam ao Estado-Membro competente 
identificar qualquer inexatidão dos factos 
em que se baseia um documento ou uma 
decisão que determine os direitos e as 
obrigações de uma pessoa ao abrigo do 
regulamento de base ou de aplicação. O 
pedido também pode ser formulado nos 
casos em que não existam dúvidas sobre a 
validade ou a exatidão das informações 
constantes do documento ou nas quais se 
baseou a decisão num caso concreto. O 
pedido de informações e a eventual 
resposta devem ser necessários e 
proporcionais.

5. Quando os direitos ou obrigações 
de uma pessoa a que se aplicam os 
regulamentos de base e de aplicação 
tenham sido estabelecidos ou 
determinados, a instituição competente 
pode solicitar à instituição do 
Estado-Membro de residência ou de estada 
que lhe sejam facultados os seus dados 
pessoais, no pleno respeito da privacidade. 
O pedido e eventual resposta devem 
limitar-se a informações que permitam ao 
Estado-Membro competente identificar 
qualquer inexatidão dos factos em que se 
baseia um documento ou uma decisão que 
determine os direitos e as obrigações de 
uma pessoa ao abrigo do regulamento de 
base ou de aplicação. O pedido também 
pode ser formulado nos casos em que não 
existam dúvidas sobre a validade ou a 
exatidão das informações constantes do 
documento ou nas quais se baseou a 
decisão num caso concreto. O pedido de 
informações e a eventual resposta devem 
ser justificados, necessários e 
proporcionais.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 6 – n.º 3
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Texto em vigor Alteração

7-A. No artigo 6.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

3. Na falta de acordo entre as 
instituições ou autoridades interessadas, a 
questão pode ser submetida à Comissão 
Administrativa, através das autoridades 
competentes, não antes do prazo de um 
mês depois da data em que surgiu a 
divergência a que se referem os n.ºs 1 ou 2. 
A Comissão Administrativa dispõe do 
prazo de seis meses, a contar da data em 
que a questão lhe foi apresentada, para 
procurar conciliar os pontos de vista.

3. Na falta de acordo entre as 
instituições ou autoridades interessadas, no 
prazo de três meses a contar da data em 
que surgiu a divergência, a questão deve
ser submetida à Comissão Administrativa, 
através das autoridades competentes, não 
antes do prazo de um mês depois da data 
em que surgiu a divergência a que se 
referem os n.ºs 1 ou 2. A Comissão 
Administrativa dispõe do prazo de seis 
meses, a contar da data em que a questão 
lhe foi apresentada, para procurar conciliar 
os pontos de vista.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. No artigo 7.º, é aditado o seguinte 
número:

«1-A. O cálculo provisório das 
prestações ou contribuições referido no 
n.º 1 deve ser efetuado o mais tardar até 
um mês após a apresentação do pedido 
pela pessoa em causa.»

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 11 – n.º 1
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Texto em vigor Alteração

7-C. No artigo 11.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. Em caso de divergência entre as 
instituições de dois ou mais Estados-
Membros quanto à determinação da 
residência de uma pessoa à qual é aplicável 
o regulamento de base, estas instituições 
estabelecem de comum acordo o centro de 
interesses da pessoa interessada, com base 
numa avaliação global de todos os 
elementos disponíveis relacionados com 
factos relevantes, que podem incluir, 
conforme o caso:

1. Em caso de divergência entre as 
instituições de dois ou mais Estados-
Membros quanto à determinação da 
residência de uma pessoa à qual é aplicável 
o regulamento de base, estas instituições 
estabelecem de comum acordo, o mais 
tardar até três meses depois da data em 
que surgiu a divergência, o centro de 
interesses da pessoa interessada, com base 
numa avaliação global de todos os 
elementos disponíveis relacionados com 
factos relevantes, que podem incluir, 
conforme o caso:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que for necessário para o 
exercício de poderes legislativos a nível 
nacional ou da União, as informações 
pertinentes sobre os direitos e as 
obrigações das pessoas em causa em 
matéria de segurança social serão objeto de 
intercâmbio direto entre as instituições 
competentes, as inspeções do trabalho, os 
serviços de imigração ou as autoridades 
tributárias dos Estados-Membros 
envolvidos. Estes intercâmbios podem 
incluir o tratamento de dados pessoais para 
outros fins que não seja o exercício ou a 
aplicação dos direitos e obrigações que lhe 
incumbem por força do regulamento de 
base e do presente regulamento, em 
particular, para garantir o cumprimento 

4. Sempre que for necessário para o 
exercício de poderes legislativos a nível 
nacional ou da União, as informações 
pertinentes sobre os direitos e as 
obrigações das pessoas em causa em 
matéria de segurança social serão objeto de
intercâmbio direto entre as instituições 
competentes, as inspeções do trabalho, os 
serviços de imigração ou as autoridades 
tributárias dos Estados-Membros 
envolvidos, sem, seja de que maneira for, 
violar os requisitos em matéria de 
privacidade. Estes intercâmbios podem 
incluir o tratamento de dados pessoais para 
outros fins que não seja o exercício ou a 
aplicação dos direitos e obrigações que lhe 
incumbem por força do regulamento de 
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das obrigações legais aplicáveis nos 
domínios do emprego, saúde e segurança, 
imigração e tributação. As modalidades 
concretas são estabelecidas por decisão da 
Comissão Administrativa.

base e do presente regulamento, 
unicamente para garantir o cumprimento 
das obrigações legais aplicáveis nos 
domínios do emprego, saúde e segurança, 
imigração e tributação. As modalidades 
concretas são estabelecidas por decisão da 
Comissão Administrativa.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 26-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 67 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

(26-A) No artigo 67.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

5. Os créditos são pagos pela 
instituição devedora ao organismo de 
ligação do Estado-Membro credor a que se 
refere o artigo 66.º do regulamento de 
aplicação no prazo de dezoito meses a 
contar do fim do mês durante o qual foram 
apresentados ao organismo de ligação do 
Estado-Membro devedor. Esta disposição 
não se aplica aos créditos que a instituição 
devedora tenha rejeitado por um motivo 
válido durante esse período.

5. Os créditos são pagos pela 
instituição devedora ao organismo de 
ligação do Estado-Membro credor a que se 
refere o artigo 66.º do regulamento de 
aplicação no prazo de doze meses a contar 
do fim do mês durante o qual foram 
apresentados ao organismo de ligação do 
Estado-Membro devedor. Esta disposição 
não se aplica aos créditos que a instituição 
devedora tenha rejeitado por um motivo 
válido durante esse período.

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:PT:HTML)

Justificação

O atual prazo de dezoito meses deve ser reduzido para doze meses para diminuir a pressão 
de custos sobre o organismo de ligação que pré-financia a prestação.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 40-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 987/2009
Artigo 89 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

40-A. No artigo 89.º, é inserido o 
seguinte número:

«1-A. As instituições das autoridades 
competentes devem disponibilizar aos 
cidadãos, a pedido, uma cópia do 
respetivo processo, juntamente com 
informações concisas e adaptadas sobre 
as regras para determinar as autoridades 
competentes e os seus direitos ao abrigo 
do regulamento de base e do regulamento 
de aplicação.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)
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