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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1992/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz

do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EEA)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
a w szczególności jego art. 42 i 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu uwzględnienia zmian w ustawodawstwie niektórych
Państw Członkowskich konieczne jest dostosowanie nie-
których załączników do rozporządzenia (EWG) nr 1408/
71.

(2) W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 1408/71
należy odpowiednio zmienić.

(3) W celu zapewnienia, by zasadnicza reforma systemu
ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach, która weszła
w życie dnia 1 stycznia 2006 r., została od daty
rozpoczęcia jej stosowania właściwie uwzględniona w euro-
pejskich przepisach koordynujących, w celu zagwaranto-
wania pewności prawnej w odniesieniu do koordynacji
świadczeń chorobowych, konieczne jest postanowienie, że
zmiany wprowadzone do załączników I i VI

do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, odnoszące się do
reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlan-
dach, będą stosowane retroaktywnie ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2006 r.

(4) Traktat nie przyznaje kompetencji innych niż zawarte w art.
308 w celu podejmowania właściwych środków w zakresie
zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób innych
niż pracownicy najemni,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I, II, IIa, III, IV i VI do rozporządzenia (EWG)
nr 1408/71 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1 lit. b) i pkt 7 lit. b) załącznika, dotyczące Niderlandów,
stosuje się od 1 stycznia 2006 r., z zastrzeżeniem, że sekcję
„Q. NIDERLANDY” pkt 1 lit. f) tiret szóste załącznika VI do
rozporządzenia nr 1408/71, dodaną pkt. 6 lit. b) załącznika do
niniejszego rozporządzenia, stosuje się od daty określonej
w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.
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(1) Opinia z dnia 13 grudnia 2006 roku (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r..



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 grudnia 2006 r..

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady
J.-E. ENESTAM
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) w części I sekcja „X. SZWECJA” otrzymuje brzmienie:

„X. SZWECJA

Osoby wykonujące działalność zarobkową i opłacające we własnym zakresie składki od osiągniętego dochodu
na podstawie rozdziału 3 ust. 3 ustawy o składkach na ubezpieczenie społeczne (2000:980) uważa się za osoby
prowadzące działalność na własny rachunek.”

b) w części II sekcja „Q. NIDERLANDY” otrzymuje brzmienie:

„Q. NIDERLANDY

Na potrzeby ustalenia uprawnienia do świadczeń na podstawie rozdziałów 1 i 4 tytułu III niniejszego
rozporządzenia, ‘członek rodziny’ oznacza współmałżonka, zarejestrowanego partnera lub dziecko przed
osiągnięciem wieku 18 lat.”

2) W części III załącznika II, sekcja „R. AUSTRIA” otrzymuje brzmienie:

„R. AUSTRIA

Brak”

3) W załączniku IIa wprowadza się następujące zmiany:

a) Sekcja „M. LITWA” otrzymuje brzmienie:

„M. LITWA

a) Renta socjalna (art. 5 ustawy o państwowych świadczeniach socjalnych z 2005 r.).

b) Specjalny zasiłek rekompensacyjny (art. 15 ustawy o państwowych świadczeniach socjalnych z 2005 r.).

c) Specjalne odszkodowanie transportowe dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (art. 7 ustawy
o państwowych świadczeniach socjalnych z 2005 r.).”

b) w sekcji „V. SŁOWACJA” obecny zapis staje się lit. a) oraz dodaje się następującą literę:

„b) Renta przyznana przed dniem 1 stycznia 2004 r.”

4) W załączniku III część A skreśla się pkt 187.

5) W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A, sekcja „V. SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„V. SŁOWACJA

Renta inwalidzka dla osoby, która stała się niepełnosprawna będąc dzieckiem na cudzym utrzymaniu
i w stosunku do której wymagany okres ubezpieczenia uznaje się zawsze za spełniony (art. 70 ust. 2, art. 72 ust.
3 oraz art. 73 ust. 3 i 4 ustawy nr 461/2003 o ubezpieczeniu społecznym, ze zmianami).”

b) w części B sekcja „G. HISZPANIA” otrzymuje brzmienie:

„G. HISZPANIA

System obniżenia wieku emerytalnego osób prowadzących działalność na własny rachunek, zajmujących się
żeglugą morską, określony w dekrecie królewskim nr 2390/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.”;
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c) w części C wprowadza się następujące zmiany:

(i) sekcja „V. SŁOWACJA” otrzymuje brzmienie:

„V. SŁOWACJA

Renta rodzinna (renta dla wdów, wdowców lub sierot), której wysokość określa się na podstawie
wysokości emerytury, wcześniejszej emerytury lub renty inwalidzkiej wypłacanej przed śmiercią osobie
zmarłej.”

(ii) sekcja „X. SZWECJA” otrzymuje brzmienie:

„X. SZWECJA

Emerytury uzależnione od dochodów (ustawa 1998:674) oraz emerytury gwarancyjne w formie emerytur
(ustawa 1998:702).”

d) w części D wprowadza się następujące zmiany:

(i) pkt 1 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) Szwedzka emerytura gwarancyjna i odszkodowanie gwarantowane, które zastąpiły pełne szwedzkie
emerytury państwowe przewidziane w ustawodawstwie o emeryturach państwowych obowiązu-
jącym przed dniem 1 stycznia 1993 r., pełna emerytura państwowa przyznana na podstawie
przejściowych zasad ustawodawstwa obowiązującego od tego dnia, oraz szwedzkie odszkodowania
chorobowe i odszkodowania z tytułu nieaktywności, uzależnione od dochodów.”

(ii) pkt 2 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) Szwedzkie odszkodowanie chorobowe i odszkodowanie z tytułu nieaktywności, w formie
odszkodowania gwarantowanego (ustawa 1962:381 zmieniona ustawą 2001:489), emerytura
rodzinna obliczona na podstawie zaliczonych okresów ubezpieczenia (ustawy 2000:461
i 2000:462) oraz szwedzka emerytura w formie emerytury gwarancyjnej obliczonej na podstawie
poprzednich okresów hipotetycznych (ustawa 1998:702).”

(iii) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

— pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Nordycka konwencja o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 sierpnia 2003 r.”

— dodaje się nową literę w brzmieniu:

„c) Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym z dnia 10 listopada 2000 r. pomiędzy Republiką
Finlandii a Wielkim Księstwem Luksemburga.”

6) W załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a) sekcja „E. ESTONIA” otrzymuje brzmienie:

„E. ESTONIA

Dla celów obliczenia zasiłku rodzinnego, okresy pracy w Państwach Członkowskich innych niż Estonia uznaje
się za oparte na tej samej średniej kwocie podatku socjalnego, jak kwota płacona w ciągu okresów zatrudnienia
w Estonii, z którymi okresy te są sumowane. Jeśli w ciągu roku referencyjnego dana osoba była zatrudniona
tylko w innych Państwach Członkowskich, uznaje się, że obliczenie zasiłku opiera się na średnim podatku
socjalnym płaconym w Estonii pomiędzy rokiem referencyjnym a urlopem macierzyńskim.”;

b) w sekcji „Q. NIDERLANDY” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ubezpieczenia zdrowotne
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a) W zakresie uprawnienia do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Niderlandów,
osoby uprawnione do świadczeń rzeczowych dla celów wykonania rozdziałów 1 i 4 tytułu III
niniejszego rozporządzenia oznaczają:

(i) osoby, które na podstawie art. 2 Zorgverzekeringswet (ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych)
są zobowiązane do ubezpieczenia się w instytucji świadczącej ubezpieczenia zdrowotne,

oraz

(ii) osoby zamieszkujące w innym Państwie Członkowskim, które w myśl rozporządzenia są
uprawnione do opieki zdrowotnej w państwie, w którym zamieszkują, na koszt Niderlandów
– o ile osoby takie nie zostały już objęte podpunktem (i).

b) Osoby, o których mowa w lit. a) ppkt (i) muszą, zgodnie z przepisami Zorgverzekeringswet (ustawy
o ubezpieczeniach zdrowotnych), ubezpieczyć się w instytucji świadczącej ubezpieczenia
zdrowotne, natomiast osoby, o których mowa w lit. a) ppkt (ii) muszą zarejestrować się w College
voor zorgverzekeringen (Komisji ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych).

c) Przepisy Zorgverzekeringswet (ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych) oraz Algemene wet bijzondere
ziektekosten (ustawy o ogólnym ubezpieczeniu od szczególnych kosztów medycznych), dotyczące
odpowiedzialności za opłacanie składek, stosuje się do osób, o których mowa w lit. a), oraz
członków ich rodzin. W odniesieniu do członków rodzin składki pobierane są od osoby, której
pierwotnie przysługuje prawo do opieki zdrowotnej.

d) Przepisy Zorgverzekeringswet (ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych) dotyczące opóźnionego
ubezpieczenia stosuje się, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, w przypadku opóźnionej
rejestracji w College voor zorgverzekeringen (Komisji ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych) w odniesieniu do
osób, o których mowa w lit. a) ppkt (ii).

e) Osoby uprawnione do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkow-
skiego innego niż Niderlandy, zamieszkujące lub przebywające czasowo w Niderlandach, są
uprawnione do świadczeń rzeczowych zgodnie z polisą oferowaną osobom ubezpieczonym
w Niderlandach przez instytucję właściwą dla ich miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu,
z uwzględnieniem art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 19 ust. 1 Zorgverzekeringswet (ustawy
o ubezpieczeniach zdrowotnych), a także do świadczeń rzeczowych określonych w Algemene wet
bijzondere ziektekosten (ustawy o ogólnym ubezpieczeniu od szczególnych kosztów medycznych).

f) Do celów art. 27-34 niniejszego rozporządzenia, następujące emerytury lub renty są traktowane jak
emerytury lub renty do wypłaty zgodnie z przepisami, o których mowa w lit. b) (niepełnosprawność)
i c) (wiek emerytalny) oświadczenia Królestwa Niderlandów zgodnie z art. 5 niniejszego
rozporządzenia:

— emerytury i renty przyznane na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 1966 r. o emeryturach
i rentach dla urzędników służby cywilnej oraz osób pozostałych przy życiu po ich śmierci
(Algemene burgerlijke pensioenwet) (‘niderlandzka ustawa o emeryturach i rentach dla służby
cywilnej’);

— emerytury i renty przyznane na podstawie ustawy z dnia 6 października 1966 r.
o emeryturach i rentach dla wojskowych oraz osób pozostałych przy życiu po ich śmierci
(Algemene militaire pensioenwet) (‘ustawa o emeryturach i rentach dla wojskowych’);

— emerytury i renty przyznane na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1967 o emeryturach
i rentach dla pracowników Kolei Niderlandzkich (NV Nederlandse Spoorwegen) i osób
pozostałych przy życiu po ich śmierci (Spoorwegpensioenwet) (ustawa o rentach i emeryturach
kolejowych);

— emerytury i renty przyznane na podstawie Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen
(rozporządzenia w sprawie warunków zatrudnienia w Kolejach Niderlandzkich);

— świadczenia przyznawane emerytom przed osiągnięciem wieku emerytalnego (65 lat)
w ramach systemu emerytalnego mającego na celu zapewnienie dochodów byłym
pracownikom najemnym w starszym wieku, lub świadczenia zapewniane na wypadek
przedwczesnego odejścia z rynku pracy w ramach systemu ustanowionego przez państwo lub
na mocy porozumienia branżowego dla osób w wieku co najmniej 55 lat;

— świadczenia przyznawane wojskowym i urzędnikom służby cywilnej w ramach systemu
obowiązującego w przypadku zwolnień, przeniesienia na emeryturę oraz wcześniejszej
emerytury.

g) Na potrzeby rozdziałów 1 i 4 tytułu III niniejszego rozporządzenia, refundacja z tytułu
niepobierania świadczeń, przewidziana w systemie niderlandzkim na wypadek ograniczonego
korzystania z opieki zdrowotnej, jest uznawana za zasiłek chorobowy w formie pieniężnej.”

c) w sekcji „W. FINLANDIA” pkt 1 i 2 zastępuje się następującym punktem:

„1. Przy stosowaniu art. 46 ust. 2 lit. a) na potrzeby obliczania zarobków za okres hipotetyczny zgodnie
z fińskim ustawodawstwem dotyczącym emerytur i rent uzależnionych od zarobków w sytuacji, gdy
w odniesieniu do danej osoby zalicza się okresy ubezpieczenia emerytalnego wynikające z zatrudnienia
w innym Państwie Członkowskim do okresu referencyjnego w myśl fińskiego ustawodawstwa, zarobki za

30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 392/5



okres hipotetyczny odpowiadają sumie zarobków uzyskanych w ciągu części okresu referencyjnego
w Finlandii, podzielonej przez liczbę miesięcy objętych okresami ubezpieczenia w Finlandii w ciągu
okresu referencyjnego.”

pkt. 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia 2, 3 i 4.

d) w sekcji „X. SZWECJA” wprowadza się następujące zmiany:

(i) pkt 1 zostaje skreślony;

(ii) pkt 2 zastępuje się następującym tekstem:

„1. Przepisy niniejszego rozporządzenia, dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia lub okresów
zamieszkania, nie mają zastosowania do przejściowych przepisów szwedzkiego ustawodawstwa
dotyczącego uprawnień do emerytur gwarancyjnych dla osób urodzonych w 1937 r. lub przed tym
rokiem, które zamieszkiwały w Szwecji przez określony okres przed ubieganiem się o emeryturę
(ustawa 2000:798).”

(iii) pkt 3 zastępuje się następującym tekstem:

„2. Do celów obliczenia hipotetycznego przychodu na potrzeby odszkodowania chorobowego
uzależnionego od dochodów oraz odszkodowania z tytułu nieaktywności zgodnie z rozdziałem 8
Lag (1962:381) om allmän försäkring (ustawy o powszechnym ubezpieczeniu) stosuje się następujące
zasady:

a) w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona w okresie referencyjnym podlegała również
ustawodawstwu jednego lub kilku innych Państw Członkowskich z tytułu aktywności
w charakterze pracownika najemnego lub osoby prowadzącej działalność na własny
rachunek, dochód osiągnięty w danym państwie lub Państwach Członkowskich jest uznawany
za równorzędny średniemu dochodowi brutto osiągniętemu przez osobę ubezpieczoną
w Szwecji w ciągu części okresu referencyjnego w Szwecji, obliczonemu poprzez podzielenie
zarobków w Szwecji przez liczbę lat, w ciągu których zarobki te zostały uzyskane;

b) w sytuacji, gdy świadczenia te są obliczane zgodnie z art. 40 niniejszego rozporządzenia,
a dane osoby nie są ubezpieczone w Szwecji, okres referencyjny jest ustalany zgodnie
z rozdziałem 8 sekcje 2 i 8 wyżej wymienionej ustawy, tak jakby dane osoby były
ubezpieczone w Szwecji. Jeśli dana osoba nie osiąga dochodu uprawniającego do emerytury
w ciągu tego okresu zgodnie z ustawą o emeryturach uzależnionych od dochodów
(1998:674), zezwala się, aby okres referencyjny biegł od wcześniejszego momentu, kiedy dana
osoba ubezpieczona uzyskiwała dochód z działalności zarobkowej w Szwecji.”

(iv) pkt 4 zastępuje się następującym tekstem:

„3. a) Dla celów obliczenia hipotetycznego kapitału początkowego na potrzeby renty rodzinnej
uzależnionej od dochodów (ustawa 2000:461), w sytuacji, w której nie jest spełniony zawarty
w szwedzkim ustawodawstwie wymóg uprawnienia do renty w odniesieniu do przynajmniej
trzech z pięciu lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających śmierć osoby ubezpie-
czonej (okres referencyjny), uwzględnia się również okresy ubezpieczenia ukończone
w innych Państwach Członkowskich, tak jakby były one ukończone w Szwecji. Okresy
ubezpieczenia w innych Państwach Członkowskich uznawane są za ustalone w oparciu
o średnią szwedzką podstawę emerytury. Jeśli dana osoba ukończyła w Szwecji tylko jeden
rok z podstawą do emerytury, każdy okres ubezpieczenia w innym Państwie Członkowskim
uznaje się za stanowiący tę samą ilość.

b) Dla celów obliczenia hipotetycznych jednostek rozliczeniowych na potrzeby rent wdowich
w przypadkach, kiedy śmierć nastąpiła dnia 1 stycznia 2003 r. lub po tym dniu, w sytuacji,
w której nie jest spełniony zawarty w szwedzkim ustawodawstwie wymóg uzyskiwania
jednostek rozliczeniowych na potrzeby renty w odniesieniu do co najmniej dwóch z czterech
lat bezpośrednio poprzedzających śmierć osoby ubezpieczonej (okres referencyjny), a okresy
ubezpieczenia zostały zakończone w innym Państwie Członkowskim w ciągu okresu
ubezpieczenia, uznaje się, że lata te są oparte na tych samych jednostkach rozliczeniowych na
potrzeby renty, co rok w Szwecji.”.
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