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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 118/97

av 2. desember 1996

om endring og ajourføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og

deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning
(EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning

(EØF) nr. 1408/71(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité, og

ut fra følgende betraktninger:

Med sikte på sammenheng og klarhet er det nødvendig å tilpasse
ordlyden i visse bestemmelser i Rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(3), og
Rådsforordning (EØF) nr 574/72 av 21. mars 1972 om regler for
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(4),
og å oppheve andre bestemmelser som er blitt foreldet og
overflødig; disse endringene er imidlertid utelukkende av rent
teknisk art og har som formål å forbedre de nevnte forordninger.

Etter den seneste ajourføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 og
(EØF) nr. 574/72 ved forordning (EØF) nr. 2001/83(5) er det
foretatt flere endringer, og det er derfor, med sikte på å gjøre
fellesskapsreglene klarere og lettere tilgjengelig, nødvendig å vedta
en ny ajourført utgave av de nevnte forordninger, i form av en
enkelt tekstversjon for hver av fordningene nr. 1408/71 og (EØF)
nr. 574/72, slik som det fremgår av vedlegg A, henholdsvis del I
og II; det er likeledes allerede nå hensiktsmessig å fremlegge, i et

tillegg til del II i dette vedlegget, teksten til artikkel 95 i forordning
(EØF) nr. 574/72, som endret ved forordning (EF) nr.
3095/95(6), som får anvendelse fra 1. januar 1998 eller, i
forbindelsene med Den franske republikk, fra 1. januar 2002.

Artikkel 106 vedrørende betalingsbalansen i traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap ble opphevet ved artikkel
G i traktaten om Den europeiske union, og artikkel 73 B nr. 2 i
traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap forbyr
alle restriksjoner på betalinger medlemsstatene imellom.

For å nå målet om fri bevegelighet på trygdeområdet er det
nødvendig og hensiktsmessig at reglene for koordinering av de
nasjonale trygdeordninger blir endret gjennom et juridisk bindende
fellesskapsinstrument som får direkte anvendelse i hver
medlemsstat.

Endringene som innføres ved denne forordning er i overensstemmelse
med de vilkår som er fastsatt i artikkel 3 B tredje ledd i traktaten om
opprettelse av Det europeiske fellesskap �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 82 nr. 4 skal lyde:

«4. En representant for Kommisjonen skal fungere som
formann for Den rådgivende komité. Formannen skal
ikke delta ved avstemning.»

2) Artikkel 88 første punktum skal lyde:

« Pengeoverføringer etter denne forordning skal etter
omstendighetene foretas i samsvar med de avtaler som
gjelder mellom vedkommende medlemsstater på
tidspunktet for overføringen.»

3) Artikkel 100 utgår
(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 28 av 30.1.1997, s. 1, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/98 av 4. juli 1998 om
endring av EØS-komiteens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 249 av 27.8.1996, s. 10.

(2) EFT nr. C 362 av 2.12.1996.

(3) EFT nr. L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen er senest endret ved
forordning nr. 3096/95 (EFT nr. L 335 av 30.12.1995, s. 10).

(4) EFT nr. L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen er senest endret ved
forordning nr. 3096/95 (EFT nr. L 335 av 30.12.1995, s. 10).

(5) EFT nr. L 230 av 22.8.1983, s. 6. (6) EFT nr. L 335 av 30.12.1995, s. 1.
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Artikkel 2

Overskriften, betraktningene, innholdsfortegnelsen og
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr.
574/72 skal erstattes av den tekst som er angitt i vedlegg A,
henholdsvis i del I og II, og som også tar hensyn til de endringer
som er fastsatt i artikkel 1 i denne forordning.

Vedlegg B inneholder en oversikt over endringsrettsakter til
forordningene nevnt i foregående ledd.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den første dag i måneden etter at
den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. desember 1996.

For Rådet

E. FITZGERALD

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité, og

ut fra følgende betraktninger:

Reglene om koordinering av de nasjonale trygdelovgivninger utgjør
en del av den frie bevegelighet for personer og skal bidra til en
forbedring av deres levestandard og arbeidsvilkår.

Den frie bevegelighet for personer, som utgjør en av hjørnestenene
for Fellesskapet, er ikke begrenset til arbeidstakere innenfor
rammen av denne gruppens frie bevegelighet, men gjelder også
for selvstendig næringsdrivende innenfor rammen av
etableringsretten og det frie tjenesteutbud.

På grunn av de betydelige forskjeller som eksisterer mellom de
nasjonale lovgivninger med hensyn til personkretsen som
omfattes, er det mest ønskelig å bygge på prinsippet om at
forordningen skal få anvendelse på enhver person som er omfattet
av en trygdeordning for arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende eller som følge av utøvelsen av lønnet eller
selvstendig ervervsvirksomhet.

Det er nødvendig å respektere de nasjonale lovgivningers egenart
og utelukkende utforme et koordineringssystem.

Innenfor rammen av et slikt koordineringssystem må en innenfor
Fellesskapet sikre alle medlemsstatenes statsborgere, så vel som
deres stønadsberettigede pårørende, likebehandling i forhold til
de enkelte medlemsstaters lovgivning.

Koordineringsreglene skal sikre at arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende som flytter innenfor Fellesskapet og deres
stønadsberettigede pårørende bevarer de rettigheter og fordeler
som er opparbeidet eller som er under opptjening.

Disse formål må særlig søkes oppnådd gjennom sammenlegging
av ethvert tidsrom som etter de enkelte nasjonale lovgivninger gir
grunnlag for ervervelse eller opprettholdelse av ytelser og for
beregningen av dem, og for utbetalingen av ytelsene til de ulike
kategorier av personer som er omfattet av forordningen, uansett
hvor de er bosatt innenfor Fellesskapet.

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter
innenfor Fellesskapet, skal kun være omfattet av lovgivningen i
én medlemsstat for å unngå at flere nasjonale lovgivninger får
anvendelse samtidig, med de problemer dette kan medføre.

De tilfeller hvor en person som unntak fra hovedregelen kan være
omfattet av lovgivningen i to medlemsstater samtidig, bør i antall
og omfang begrenses så langt som råd.

For å sikre likebehandling av arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende som arbeider på en medlemsstats territorium så
godt som mulig, er det hensiktsmessig å fastsette som en
hovedregel at den lovgivning som skal få anvendelse, skal være
lovgivningen i den medlemsstat der den lønnede eller selvstendige
ervervsvirksomheten utøves.

Det er mulig å fravike denne hovedregelen i særlige tilfeller som
tilsier andre lovvalgskriterier.

Visse ytelser etter nasjonal lovgivning kan høre inn under både
trygden og sosialhjelpen som følge av ytelsenes personkrets,
formål og gjennomføringsregler, hvilket gjør det nødvendig å
etablere et koordineringssystem som tar hensyn til de aktuelle
ytelsenes særtrekk og som bør innarbeides i forordningen for å
verne vandrearbeidernes interesser i samsvar med traktatens
bestemmelser.

For personer som omfattes av forordningens virkeområde, bør
slike ytelser bare tilstås i samsvar med lovgivningen i den stat på
hvis territorium vedkommende eller vedkommendes
familiemedlemmer er bosatt, om nødvendig ved sammenlegging
av botid tilbakelagt på territoriet til enhver annen medlemsstat og
uten forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet.

Det er nødvendig å fastsette særlige regler for grensearbeidere og
sesongarbeidere, spesielt i forbindelse med sykdom og
arbeidsløshet, som tar hensyn til den spesielle situasjonen de
befinner seg i.

Det er nødvendig å sikre personer som oppholder seg i en annen
medlemsstat enn den kompetente gjennom regler som beskytter
dem i forbindelse med sykdom og svangerskap eller fødsel.

Den spesielle situasjon for pensjonssøkere, pensjonister samt
deres familiemedlemmer gjør det nødvendig å vedta bestemmelser
om syketrygd som er tilpasset denne situasjon.

Når det gjelder ytelser ved uførhet, er det nødvendig å utarbeide
et koordineringssystem som tar hensyn til særegenhetene ved de
nasjonale lovgivninger. Det er derfor nødvendig å skille mellom
på den ene side lovgivninger hvor ytelsenes størrelse ikke avhenger
av trygdetidens lengde, og på den annen side lovgivninger hvor
ytelsenes størrelse avhenger av den nevnte lengden.

Forskjellene mellom medlemsstatenes ordninger gjør det nødvendig
å vedta koordineringsregler som får anvendelse i tillfelle uførheten
forverres.

Det er nødvendig å utarbeide et system for fastsettelse av ytelser
ved alder og dødsfall når arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende har vært omfattet av lovgivningen i en eller flere
medlemsstater.
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Det er nødvendig å fastsette et pensjonsbeløp som beregnes etter
metoden med sammenlegging av perioder og prorataberegning og
som er garantert gjennom fellesskapsretten, når anvendelsen av
den nasjonale lovgivning, herunder bestemmelsene om reduksjon,
suspensjon eller bortfall av ytelser, viser seg å være mindre gunstig
enn den nevnte metode.

For å beskytte de vandrende arbeidstakere og deres etterlatte
mot en altfor streng anvendelse av de nasjonale regler om
reduksjon, suspensjon eller bortfall av ytelser, er det nødvendig
å tilføye strenge bestemmelser for anvendelsen av disse
bestemmelsene.

I forbindelse med ytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom er
det viktig for å sikre en beskyttelse å fastlegge regler for tilfeller
hvor en person er bosatt eller oppholder seg i en annen medlemsstat
enn den kompetente stat.

Det er nødvendig å fastsette særlige bestemmelser om
gravferdshjelp.

For å bedre forholdene for arbeidskraftens bevegelighet er det
nødvendig å sikre en styrket koordinering av samtlige
medlemsstaters ordninger for arbeidsløshetstrygd og støtte til
arbeidsløse.

I tråd med dette må forholdende legges til rette for å søke arbeid
i de ulike medlemsstater slik at arbeidsløse for et begrenset tidsrom
ytes arbeidsløshetsytelser etter den medlemsstatens lovgivning
som vedkommende siste var omfattet av.

Ved avgjørelsen av hvilken lovgivning som får anvendelse for
familieytelser og barnetrygd, sikrer arbeidskriteriet likebehandling
av samtlige personer som er omfattet av samme lovgivning.

For å unngå uberettigede dobbeltytelser bør det fastsettes
prioriteringsregler for de tilfeller hvor det samtidig består rett til
familieytelser eller barnetrygd etter lovgivningen i den kompetente
stat og etter lovgivningen i det land hvor familiemedlemmene er
bosatt.

På grunn av at medlemsstatenes lovgivninger er spesielle og
forskjellige av natur, er det nødvendig å fastlegge særlige
koordineringsregler for de nasjonale ordningene for ytelser til
barn som forsørges av pensjonister og til barn som har mistet en
av eller begge foreldrene.

Det er nødvendig å opprette en administrativ kommisjon
sammensatt av en regjeringsrepresentant fra hver av
medlemsstatene, som blant annet har som oppgave å behandle
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som
oppstår i forbindelse med bestemmelsene i denne forordning og å
fremme samarbeidet mellom medlemsstatene.

Det er hensiktsmessig, innenfor rammen av en rådgivende komité
å trekke representanter for arbeidstakere og arbeidsgivere inn i
behandlingen av problemer som er drøftet i Den administrative
kommisjon.

Det er nødvendig å fastsette særlige bestemmelser som svarer til
særtrekk ved de nasjonale lovgivninger for å forenkle anvendelsen
av koordineringsreglene �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1 (10) (15)

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «arbeidstaker» og «selvstendig næringsdrivende»,
henholdsvis en person:

i) som er pliktig eller frivillig fortsatt trygdet for et eller
flere av de trygdetilfeller som svarer til de områder
som omfattes av en trygdeordning for arbeidstakere
eller selvstendig næringsdrivende,

ii) som i henhold til en trygdeordning som omfatter alle
bosatte eller hele den yrkesaktive befolkning, er pliktig
trygdet for ett eller flere av de trygdetilfeller som
svarer til de områder som denne forordning får
anvendelse på:

- dersom den måten trygdeordningen blir
administrert eller finansiert på, gjør det mulig å
identifisere vedkommende som arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende, eller

- i mangel av slike kriterier, dersom vedkommende
er pliktig trygdet eller frivillig fortsatt trygdet
for ett av de trygdetilfeller som er oppført i
vedlegg I i henhold til en ordning for
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende
eller i henhold til en ordning som er omhandlet i
iii), eller, dersom slike ordninger ikke finnes i
den berørte medlemsstat, når vedkommende
svarer til definisjonen i vedlegg I,

iii) som i henhold til en ensartet trygdeordning for hele
landbruksbefolkningen i samsvar med kriteriene
fastsatt i vedlegg I, er pliktig trygdet for flere av de
trygdetilfeller som svarer til de områder denne
forordning får anvendelse på,

iv) som i henhold til en medlemsstats trygdeordning for
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende eller
for alle bosatte eller for visse grupper av bosatte, er
frivillig trygdet for ett eller flere av de trygdetilfeller
som svarer til de områder denne forordning får
anvendelse på:
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- dersom vedkommende utfører lønnet arbeid eller
selvstendig næringsvirksomhet, eller

- dersom vedkommende tidligere har vært pliktig
trygdet for samme trygdetilfelle i henhold til en
ordning for arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende i samme medlemsstat,

b) «grensearbeider», en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som utfører inntektsgivende arbeid
på en medlemsstats territorium og er bosatt på
territoriet til en annen medlemsstat som han som regel
reiser tilbake til daglig eller minst en gang i uken; en
grensearbeider som av foretaket han vanligvis er
tilknyttet, utsendes til den samme medlemsstats eller
til en annen medlemsstats territorium, eller som utfører
tjenester på samme medlemsstats eller en annen
medlemsstats territorium, skal likevel fortsatt anses
som grensearbeider i et tidsrom som ikke må overstige
fire måneder, selv om vedkommende i dette
tidsrommet ikke kan reise tilbake til sitt bosted daglig
eller minst en gang i uken,

c) «sesongarbeider», en arbeidstaker som reiser til en
annen medlemsstats territorium enn den der
vedkommende er bosatt, for å utføre et sesongarbeid
der for et foretak eller for en arbeidsgiver i denne
staten i et tidsrom som ikke i noe tilfelle må overstige
åtte måneder, og som oppholder seg på nevnte stats
territorium så lenge arbeidet varer; med sesongarbeid
skal forstås arbeid som er avhengig av årstidene, og
som automatisk gjentar seg hvert år,

d) «flyktning», en person som definert i artikkel 1 i
konvensjonen om flyktningers stilling, undertegnet i
Geneve 28. juli 1951,

e) «statsløs», en person som definert i artikkel 1 i
konvensjonen om statsløses stilling, undertegnet i
New York 28. september 1954,

f) i) «familiemedlem», en person som er definert eller
anerkjent som familiemedlem eller betegnet som
medlem av husstanden i henhold til den
lovgivning som ligger til grunn for ytelsene, eller
i de tilfeller som er omhandlet i artikkel 22 nr. 1
bokstav a) og artikkel 31, i henhold til
lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium vedkommende er bosatt; dersom
denne lovgivning bare anser en person som er
bosatt sammen med arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende for å være
familiemedlem eller medlem av husstanden, skal
dette vilkår likevel anses oppfylt når
vedkommende hovedsakelig forsørges av
arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende. Dersom en medlemsstats

lovgivning om naturalytelser ved sykdom eller
svangerskap og fødsel ikke gjør det mulig å skille
mellom familiemedlemmer og andre personer
som denne lovgivningen får anvendelse på, skal
«familiemedlem» ha den betydning som er angitt
i vedlegg I,

ii) dersom det gjelder ytelser til uføre som etter en
medlemsstats lovgivning tilstås alle statsborgere
i denne stat som fyller vilkårene for slike ytelser,
skal uttrykket «familiemedlem» bety minst
ektefelle, mindreårige barn samt myndige barn
som forsørges av arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende,

g) «etterlatt», en person som er definert eller anerkjent
som etterlatt i henhold til den lovgivning som ytelsene
tilstås på grunnlag av; dersom denne lovgivningen bare
anser en person som bodde sammen med avdøde for å
være etterlatt, skal dette vilkår likevel anses oppfylt
når vedkommende hovedsakelig ble forsørget av
avdøde,

h) «bosted», vanlig oppholdssted,

i) «opphold», midlertidig oppholdssted,

j) «lovgivning», i forhold til en medlemsstat, gjeldende
og fremtidige lover, forskrifter, vedtektsfestede
bestemmelser og alle andre gjennomføringstiltak som
gjelder trygdeområdene og trygdeordningene
omhandlet i artikkel 4 nr. 1 og 2 eller de særlige ikke-
avgiftsbaserte ytelsene omhandlet i artikkel 4 nr. 2a.

Uttrykket omfatter ikke bestemmelser i gjeldende eller
fremtidige kollektive avtaler, enten de omfattes eller
ikke av vedtak av offentlige myndigheter som gjør
slike avtaler obligatoriske eller utvider deres
virkeområde. Når det gjelder bestemmelser i
kollektivavtaler:

i) som tjener til å iverksette pliktig trygd som følger
av de lover og forskrifter som er omhandlet i
foregående ledd, eller

ii) som oppretter en ordning som administreres av
samme institusjon som administrerer ordningene
innført ved de lover og forskrifter som er
omhandlet i foregående ledd,

kan denne begrensning likevel når som helst
oppheves ved at den berørte medlemsstat avgir
en erklæring som angir ordningene av denne type
som denne forordning får anvendelse på. En slik
erklæring skal meddeles og offentliggjøres i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 97.
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Bestemmelsene i foregående ledd skal ikke føre
til at ordningene som forordning nr. 3 fikk
anvendelse på, unntas fra denne forordningens
virkeområde.

Uttrykket «lovgivning» skal heller ikke omfatte
bestemmelser som regulerer særordninger for
selvstendig næringsdrivende, og som er opprettet
på initiativ av dem som er berørt, eller som bare
får anvendelse på en del av den berørte
medlemsstats territorium, uansett om de
offentlige myndigheter har vedtatt at
bestemmelsene skal være obligatoriske eller har
utvidet deres virkeområde. De aktuelle
særordningene er oppført i vedlegg II,

k) «trygdeavtale», en bilateral eller multilateral
overenskomst som er inngått eller vil bli inngått
utelukkende mellom to eller flere medlemsstater, samt
enhver annen multilateral overenskomst som er inngått
eller vil bli inngått mellom minst to medlemsstater og
en eller flere andre stater på trygdeområdet, når det
gjelder hele eller deler av områdene og ordningene angitt
i artikkel 4 nr. 1 og 2, samt avtaler av enhver art inngått
i henhold til nevnte overenskomster,

l) «kompetent myndighet», i forhold til en medlemsstat
den statsråd, de statsråder eller annen tilsvarende
myndighet som er ansvarlig for trygdeordninger i hele
eller deler av den berørte statens territorium,

m) «Den administrative kommisjon», den kommisjon som
er omhandlet i artikkel 80,

n) «institusjon», i forhold til en medlemsstat det organ
eller den myndighet som er ansvarlig for å anvende
hele eller deler av lovgivningen,

o) «kompetent institusjon»:

i) den institusjon som vedkommende er tilsluttet
på det tidspunkt søknad om en ytelse
fremlegges, eller

ii) den institusjon der vedkommende har rett til
ytelser eller ville hatt rett til ytelser dersom
vedkommende eller et eller flere av
vedkommendes familiemedlemmer var bosatt på
territoriet til den medlemsstat der institusjonen
ligger, eller

iii) den institusjon som er utpekt av den
kompetente myndighet i den berørte
medlemsstat, eller

iv) dersom det gjelder en ordning som angår
arbeidsgivers plikter med hensyn til ytelsene
angitt i artikkel 4 nr. 1, enten arbeidsgiveren eller

vedkommendes assurandør eller, i mangel av slik,
det organ eller den myndighet som er utpekt av
den kompetente myndighet i den berørte
medlemsstat,

p) «institusjonen på bostedet» og «institusjonen på
oppholdsstedet», henholdsvis den institusjon som er
kompetent til å gi ytelser der vedkommende er bosatt,
og den institusjon som er kompetent til å gi ytelser
der vedkommende oppholder seg, i henhold til den
lovgivning som institusjonen anvender, eller dersom
en slik institusjon ikke finnes, den institusjon som er
utpekt av den kompetente myndighet i den berørte
medlemsstat,

q) «kompetent stat», den medlemsstat der den
kompetente institusjon ligger,

r) «trygdetid», tidsrom med avgiftsbetaling eller
ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet definert eller anerkjent som
trygdetid etter den lovgivning de er tilbakelagt eller
anses som tilbakelagt under, og alle tidsrom som
likestilles med slike tidsrom, når de etter denne
lovgivningen anses som likestilt med trygdetid,

s) «ansettelsestid» eller «tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet», tidsrom definert eller anerkjent
som slike tidsrom etter den lovgivning de er tilbakelagt
under, og alle tidsrom som likestilles med slike tidsrom,
dersom de etter nevnte lovgivning anses som likestilt
med ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet,

sa) «botid», tidsrom definert eller anerkjent som slike
tidsrom etter den lovgivning de er tilbakelagt eller anses
tilbakelagt under,

t) «ytelser» og «pensjoner», alle ytelser og pensjoner,
herunder alle deler av disse som utbetales av offentlige
midler, reguleringsforhøyelser og andre tillegg, med
forbehold for bestemmelsene i avdeling III, samt
kapitaliserte ytelser som kan utbetales i stedet for
pensjoner, og utbetalinger i form av refusjon av
avgifter,

u) i) «familieytelser», alle naturalytelser eller
kontantytelser som skal kompensere
familieutgifter etter lovgivningen fastsatt i
artikkel 4 nr. 1 bokstav h), unntatt særlige
stønader ved fødsel eller adopsjon nevnt i vedlegg
II,

ii) «barnetrygd», periodiske kontantytelser som
utelukkende tilstås på grunnlag av antall
familiemedlemmer og eventuelt på grunnlag av
familiemedlemmenes alder,
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v)  «gravferdshjelp», engangsytelse ved dødsfall unntatt
de kapitaliserte ytelsene omhandlet i bokstav t).

Artikkel 2

Personkrets

1. Denne forordning får anvendelse på arbeidstakere eller
selvstendig næringsdrivende som er eller har vært omfattet av en
eller flere medlemsstaters lovgivning, og som er statsborgere i en
av medlemsstatene, eller som er statsløse eller flyktninger som er
bosatt i en medlemsstat, samt på deres familiemedlemmer og
deres etterlatte.

2. Denne forordning skal videre få anvendelse på etterlatte
etter arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som har vært
omfattet av en eller flere medlemsstaters lovgivning, uavhengig
av disse arbeidstakernes eller selvstendig næringsdrivendes
nasjonalitet, når deres etterlatte er statsborgere i en av
medlemsstatene eller er statsløse eller flyktninger som er bosatt
i en medlemsstat.

3. Denne forordning får anvendelse på offentlige tjenestemenn
og personer som i samsvar med gjeldende lovgivning likestilles
med slike, dersom de er eller har vært omfattet av en medlemsstats
lovgivning som denne forordning får anvendelse på.

Artikkel 3

Likebehandling

1. Med mindre annet følger av særbestemmelser i denne
forordning, skal personer som er bosatt på en medlemsstats
territorium, og som denne forordning får anvendelse på, ha de
samme plikter og rettigheter i henhold til en medlemsstats
lovgivning som denne medlemsstatens statsborgere.

2. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på retten til å velge
medlemmer av trygdeinstitusjonenes organer eller til å delta i
oppnevningen av slike medlemmer, men skal ikke berøre en
medlemsstats lovgivning om valgbarhet eller fremgangsmåte ved
oppnevning av medlemmer til disse organene.

3. Med mindre annet er bestemt i vedlegg III, skal
bestemmelser i trygdeavtaler som forsatt skal gjelde i henhold til
artikkel 7 nr. 2 bokstav c) og bestemmelser i avtaler inngått i
henhold til artikkel 8 nr. 1, omfatte alle personer som denne
forordning får anvendelse på.

Artikkel 4 (10)

Områder som omfattes

1. Denne forordning får anvendelse på all lovgivning om
følgende trygdeområder:

a) ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel,

b) ytelser ved uførhet, herunder ytelser som tar sikte på å
bevare eller forbedre arbeidsevnen,

c) ytelser ved alder,

d) ytelser til etterlatte,

e) ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom,

f) gravferdshjelp,

g) ytelser ved arbeidsløshet,

h) familieytelser.

2. Denne forordning får anvendelse på alle alminnelige og
særskilte trygdeordninger, med eller uten avgiftsbetaling, og på
ordninger som pålegger arbeidsgiver eller skipsreder plikter når
det gjelder ytelsene omhandlet i nr. 1.

2a. Denne forordning får også anvendelse på særlige ikke-
avgiftsbaserte ytelser som følger av en lovgivning eller en ordning
som ikke er omhandlet i nr. 1 eller som er utelukket etter nr. 4,
dersom disse ytelsene har som formål:

a) å dekke de trygdetilfeller som svarer til områdene omhandlet
i nr. 1 bokstav a) til h), i stedet for eller i tillegg til andre
ytelser, eller

b) bare å sikre særlig vern for uføre.

2b. Denne forordning får ikke anvendelse på bestemmelser i en
medlemsstats lovgivning om særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser,
angitt i vedlegg II avsnitt III, som får anvendelse bare på en del av
dens territorium.

3. Bestemmelsene i avdeling III i denne forordning skal likevel
ikke berøre en medlemsstats lovbestemmelser om en skipsreders
plikter.

4. Denne forordning får ikke anvendelse verken på sosiale og
helsemessige velferdsordninger eller på ordninger for ofre for krig
eller dens følger eller på særordninger for offentlige tjenestemenn
og likestilt personell.

Artikkel 5 (10)

Erklæring fra medlemsstatene om denne forordnings
virkeområde

Medlemsstatene skal i erklæringer som meddeles og offentliggjøres
i samsvar med artikkel 97, angi lovgivningen og ordningene
omhandlet i artikkel 4 nr. 1 og 2, de særlige ikke-avgiftsbaserte
ytelsene omhandlet i artikkel 4 nr. 2a, minsteytelsene omhandlet
i artikkel 50 samt ytelsene omhandlet i artikkel 77 og 78.
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Artikkel 6

Trygdeavtaler som erstattes av denne forordning

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7, 8 og 46 nr. 4 skal
denne forordning, når det gjelder den personkrets og de ordninger
den omfatter, erstatte enhver trygdeavtale som binder:

a) enten bare to eller flere medlemsstater,

b) eller minst to medlemsstater og en eller flere andre stater
når det gjelder tilfeller som reguleres uten medvirkning av
noen institusjon i en av de sistnevnte statene.

Artikkel 7

Internasjonale bestemmelser som ikke berøres av denne
forordning

1. Denne forordning berører ikke forpliktelser som følger av:

a) en konvensjon vedtatt av Den internasjonale
arbeidskonferanse som etter ratifikasjon av en eller flere
medlemsstater har trådt i kraft i de berørte stater,

b) de midlertidige europeiske avtaler om trygd av 11. desember
1953 inngått mellom Europarådets medlemsstater.

2. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6 får følgende
fortsatt anvendelse:

a) bestemmelsene i avtalene av 27. juli 1950 og 30. november
1979 om trygd for båtmannskap på Rhinen.

b) bestemmelsene i den europeiske avtale av 9. juli 1956 om
trygd for arbeidere i internasjonal transport,

c) bestemmelsene i trygdeavtalene oppført i vedlegg III.

Artikkel 8

Inngåelse av avtaler mellom medlemsstatene

1. To eller flere medlemsstater kan, dersom det er behov for
det, inngå avtaler med hverandre på grunnlag av denne forordnings
grunntanker og prinsipper.

2. Enhver medlemsstat skal, i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 97 nr. 1, gi underretning om avtaler som er inngått med en
annen medlemsstat i henhold til bestemmelsene i nr. 1.

Artikkel 9

Adgang til frivillig eller frivillig fortsatt trygd

1. Bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning som for rett
til frivillig eller frivillig fortsatt trygd har vilkår om bosted på

denne statens territorium, får ikke anvendelse på personer som
er bosatt på en annen medlemsstats territorium, forutsatt at de
på et eller annet tidspunkt i sin tidligere karriere var omfattet av
lovgivningen i førstnevnte stat som arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende.

2. Dersom en medlemsstats lovgivning som for rett til frivillig
eller frivillig fortsatt trygd har vilkår om at trygdetid skal være
tilbakelagt, skal trygdetid eller botid tilbakelagt etter en annen
medlemsstats lovgivning, i den utstrekning det er nødvendig,
medregnes som om disse tidsrom var tilbakelagt etter førstnevnte
stats lovgivning.

Artikkel 9a (7)

Forlengelse av referanseperioden

Dersom rett til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning
er betinget av at det i løpet av et nærmere fastsatt tidsrom før
trygdetilfellet inntreffer (referanseperiode) er tilbakelagt en minste
trygdetid, og dersom det er bestemt at tidsrom i løpet av hvilke
det er gitt ytelser i henhold til denne medlemsstatens lovgivning,
eller tidsrom med omsorg for barn på denne medlemsstatens
territorium skal forlenge denne referanseperioden, skal tidsrom i
løpet av hvilke det er gitt alders- eller uførepensjon eller ytelser
ved sykdom, arbeidsløshet eller yrkesskade (med unntak av
pensjon) i henhold til en annen medlemsstats lovgivning, og
tidsrom med omsorg for barn på en annen medlemsstats
territorium, også forlenge nevnte referanseperiode.

Artikkel 10

Opphevelse av bostedsvilkår - Virkning av pliktig trygd på
refusjon av avgifter

1. Med mindre annet er bestemt i denne forordning, skal
kontantytelser ved uførhet, alder eller til etterlatte, pensjoner
ved yrkesskade eller yrkessykdom og gravferdshjelp opptjent
etter en eller flere medlemsstaters lovgivning, ikke reduseres,
endres, suspenderes, bortfalle eller beslaglegges som følge av at
mottakeren er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn
den der institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen av ytelsen
ligger.

Foregående ledd får også anvendelse på kapitaliserte ytelser som
ved inngåelse av nytt ekteskap tilstås etterlatt ektefelle som hadde
rett til etterlattepensjon.

2. Dersom en medlemsstats lovgivning om refusjon av avgifter
har vilkår om at vedkommende har opphørt å være omfattet av
pliktig trygd, skal dette vilkår ikke anses oppfylt så lenge
vedkommende er omfattet av pliktig trygd som arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende etter lovgivningen i en annen
medlemsstat.
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Artikkel 10a (10)

Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 10 og avdeling III
skal personer som denne forordning får anvendelse på, motta de
særlige ikke-avgiftsbaserte kontantytelsene omhandlet i artikkel
4 nr. 2a bare på territoriet til den medlemsstat der vedkommende
er bosatt og etter denne stats lovgivning, forutsatt at disse ytelsene
er angitt i vedlegg IIa. Ytelsene skal gis av institusjonen på bostedet
og belastes denne.

2. Institusjonen i en medlemsstat hvis lovgivning gjør rett til
ytelser omhandlet i nr. 1 betinget av at botid, ansettelsestid eller
tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet er tilbakelagt, skal i
den utstrekning det er nødvendig medregne botid, ansettelsestid
eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt på
enhver annen medlemsstats territorium, som om det var tidsrom
tilbakelagt på førstnevnte medlemsstats territorium.

3. Når en medlemsstats lovgivning gjør rett til en ytelse
omhandlet i nr. 1, som tilstås som tilleggsytelse, betinget av at
vedkommende mottar en av ytelsene omhandlet i artikkel 4 nr. 1
bokstav a) til h), og ingen slik ytelse utbetales etter denne
lovgivning, skal enhver tilsvarende ytelse som tilstås etter en
annen medlemsstats lovgivning, anses som en ytelse tilstått etter
førstnevnte medlemsstats lovgivning med henblikk på tilståelsen
av tilleggsytelsen.

4. Når en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av ytelser
omhandlet i nr. 1 til uføre eller funksjonshemmede betinget av at
uførheten eller funksjonshemningen første gang ble diagnostisert
på denne medlemsstats territorium, anses dette vilkår for å være
oppfylt når uførheten første gang ble konstatert på en annen
medlemsstats territorium.

Artikkel 11

Regulering av ytelser

Regler om regulering av ytelser fastsatt i en medlemsstats
lovgivning, får anvendelse på ytelser som skal utbetales etter
denne lovgivning, og i den forbindelse skal det tas hensyn til
bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 12 (9) (11)

Samordning av ytelser for å forhindre
dobbeltutbetalinger

1. Denne forordning kan verken gi eller opprettholde rett til
flere ytelser av samme art for det samme tidsrom med pliktig
trygd. Denne bestemmelse får likevel ikke anvendelse på ytelser
ved uførhet, alder, dødsfall (pensjoner) eller ved yrkessykdom
som i samsvar med bestemmelsene i artikkel 41, artikkel 43 nr. 2
og 3, artikkel 46, 50 og 51 eller artikkel 60 nr. 1 bokstav b),
fastsettes av institusjonene i to eller flere medlemsstater.

2. Med mindre annet er bestemt i denne forordning, kan
bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning om at en ytelse skal
reduseres, suspenderes eller bortfalle når mottakeren samtidig
har rett til andre trygdeytelser eller har annen inntekt av hvilken
som helst art, påberopes selv om retten til slike ytelser er opptjent
etter lovgivningen i en annen medlemsstat eller inntektene er
mottatt i en annen medlemsstat.

3. Bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning om at en ytelse
skal reduseres, suspenderes eller bortfalle når en person som
mottar ytelser ved uførhet eller førtidsytelser ved alder, utfører
et inntektsgivende arbeid, kan påberopes overfor en person selv
om vedkommende utfører sitt arbeid på en annen medlemsstats
territorium.

4. Uførepensjon som utbetales i henhold til nederlandsk
lovgivning i de tilfeller den nederlandske institusjonen i henhold
til artikkel 57 nr. 5) eller artikkel 60 nr. 2 bokstav b) også er
pliktig til å dekke en del av utgiftene til ytelser ved yrkessykdom
tilstått i henhold til en annen medlemsstats lovgivning, skal
reduseres med det beløp som utbetales til den institusjon i den
annen medlemsstat, som er ansvarlig for å gi ytelser ved
yrkessykdom.

AVDELING II

BESTEMMELSER OM HVILKEN LOVGIVNING SOM
FÅR ANVENDELSE

Artikkel 13 (9)

Alminnelige regler

1. Med forbehold for artikkel 14c skal personer som denne
forordning får anvendelse på, bare omfattes av en medlemsstats
lovgivning. Lovgivningen skal fastsettes i samsvar med
bestemmelsene i denne avdeling.

2. Med forbehold for artikkel 14 til 17:

a) en person som utfører lønnet arbeid på en medlemsstats
territorium, skal omfattes av denne statens lovgivning selv
om vedkommende er bosatt på en annen medlemsstats
territorium, eller foretaket eller arbeidsgiveren der
vedkommende er ansatt, har sitt forretningskontor eller sin
bopel på en annen medlemsstats territorium,

b) en person som utøver selvstendig næringsvirksomhet på
en medlemsstats territorium, skal omfattes av denne statens
lovgivning selv om vedkommende er bosatt på en annen
medlemsstats territorium,

c) en person som utfører inntektsgivende arbeid om bord på
et skip som fører en medlemsstats flagg, skal omfattes av
denne statens lovgivning,
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d) offentlige tjenestemenn og personer likestilt med slike skal
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat hvis
administrasjon de arbeider for,

e) en person som er innkalt eller gjeninnkalt til militærtjeneste
eller siviltjeneste i en medlemsstat, skal omfattes av denne
statens lovgivning. Dersom det for rett til ytelser etter denne
lovgivning er vilkår om at trygdetid skal være tilbakelagt
før eller etter at slik militærtjeneste eller siviltjeneste er
avtjent, skal trygdetid tilbakelagt etter lovgivningen i en
annen medlemsstat, i den utstrekning det er nødvendig,
medregnes som om den var tilbakelagt etter lovgivningen i
førstnevnte stat. En arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som er innkalt eller gjeninnkalt til
militærtjeneste eller siviltjeneste, skal beholde status som
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende,

f) en person som opphører å være omfattet av en medlemsstats
lovgivning uten at vedkommende blir omfattet av en annen
medlemsstats lovgivning i samsvar med en av de regler som
er fastsatt i foregående bokstaver eller i samsvar med en av
unntaks- eller særbestemmelsene i artikkel 14 til 17, skal
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium vedkommende er bosatt i samsvar med
bestemmelsene i denne lovgivning alene.

Artikkel 14

Særregler som, med unntak for sjøfolk, får anvendelse på
personer som utfører lønnet arbeid

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a) får anvendelse, og i den forbindelse
skal det tas hensyn til følgende unntak og særlige forhold:

1. a) En person som utfører lønnet arbeid på en
medlemsstats territorium for et foretak som
vedkommende vanligvis er tilknyttet, og som utsendes
av foretaket til en annen medlemsstats territorium for
å utføre arbeid der for foretakets regning, skal fortsatt
omfattes av lovgivningen i førstnevnte medlemsstat,
dersom arbeidet ikke forventes å vare mer enn 12
måneder og vedkommende ikke er utsendt for å erstatte
en arbeidstaker hvis utsendelsestid er utløpt.

b) Dersom arbeidet som skal utføres, på grunn av
uforutsette omstendigheter varer lenger enn
opprinnelig forutsatt og overstiger 12 måneder, får
førstnevnte medlemsstats lovgivning fortsatt
anvendelse inntil arbeidet er fullført, forutsatt at den
kompetente myndighet i den medlemsstat til hvis
territorium vedkommende er utsendt, eller det organ
som er utpekt av denne myndigheten har gitt sitt
samtykke; det må søkes om slikt samtykke før utløpet
av det opprinnelige tidsrom på 12 måneder. Slikt
samtykke kan likevel ikke gis for mer enn 12 måneder.

2. For en person som vanligvis utfører lønnet arbeid på to
eller flere medlemsstaters territorium, skal spørsmålet om
hvilken lovgivning vedkommende skal omfattes av, fastsettes
som følger:

a) en person som tilhører besetningen på skip eller fly
eller utfører landtransport i et foretak som for egen
eller for andres regning utfører internasjonal trans-
port av passasjerer eller gods med jernbane, på vei, i
luften eller innenriks skipsfart, og som har sitt
forretningskontor på en medlemsstats territorium,
skal med følgende begrensninger omfattes av sistnevnte
stats lovgivning:

i) en person som er ansatt i en filial eller ved en
fast representasjon som nevnte foretak har på
territoriet til en annen medlemsstat enn den der
foretaket har sitt forretningskontor, skal
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat på
hvis territorium filialen eller den faste
representasjonen ligger,

ii) en person som hovedsakelig arbeider på
territoriet til den medlemsstat der vedkommende
er bosatt, skal omfattes av denne statens
lovgivning selv om foretaket der vedkommende
er ansatt, verken har forretningskontor, filial eller
en fast representasjon på denne statens
territorium.

b) en annen person enn personen omhandlet i bokstav
a), skal omfattes av:

i) lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium vedkommende er bosatt, dersom
vedkommende utfører deler av sitt arbeid der,
eller dersom vedkommende er tilknyttet flere
foretak eller arbeidsgivere som har sitt
forretningskontor eller sin bopel på forskjellige
medlemsstaters territorium,

ii) lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium foretaket eller arbeidsgiveren der
vedkommende er ansatt, har sitt
forretningskontor eller sin bopel, dersom
vedkommende ikke er bosatt på en av de
medlemsstaters territorium der han utfører sitt
arbeid.

3. En person som utfører lønnet arbeid på en medlemsstats
territorium for et foretak som har sitt forretningskontor på
en annen medlemsstats territorium, skal dersom de to
medlemsstaters felles grense går gjennom foretaket, omfattes
av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
foretaket har sitt forretningskontor.
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Artikkel 14a

Særregler som, med unntak for sjøfolk, får anvendelse på
personer som utøver selvstendig næringsvirksomhet

Artikkel 13 nr. 2 bokstav b) får anvendelse, og i den forbindelse
skal det tas hensyn til følgende unntak og særlige forhold:

1. a) En person som vanligvis utøver selvstendig
næringsvirksomhet på en medlemsstats territorium,
og som utfører et arbeid på en annen medlemsstats
territorium, skal fortsatt omfattes av lovgivningen i
førstnevnte medlemsstat, dersom arbeidet ikke
forventes å vare mer enn 12 måneder.

b) Dersom arbeidet som skal utføres, på grunn av
uforutsette omstendigheter varer lenger enn
opprinnelig forutsatt og overstiger 12 måneder, får
førstnevnte medlemsstats lovgivning fortsatt
anvendelse inntil arbeidet er fullført, forutsatt at den
kompetente myndighet i den medlemsstat til hvis
territorium vedkommende har reist til for å utføre
nevnte arbeid, eller det organ som er utpekt av denne
myndigheten, har gitt sitt samtykke; det må søkes
om slikt samtykke før utløpet av det opprinnelige
tidsrom på 12 måneder. Slikt samtykke kan likevel
ikke gis for mer enn 12 måneder.

2. En person som vanligvis utøver selvstendig
næringsvirksomhet på to eller flere medlemsstaters
territorium, skal omfattes av lovgivningen i den medlemsstat
på hvis territorium vedkommende er bosatt, dersom
vedkommende utfører deler av sitt arbeid på denne
medlemsstatens territorium. Dersom vedkommende ikke
utfører arbeid i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt, skal vedkommende omfattes av
lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende utfører sitt hovedarbeid. De kriterier som
fastsetter hva som er hovedarbeid, er fastsatt i forordningen
omhandlet i artikkel 98.

3. En person som utøver selvstendig næringsvirksomhet i et
foretak, som har sitt forretningskontor på en medlemsstats
territorium, skal dersom to medlemsstaters felles grense
går gjennom foretaket, omfattes av lovgivningen i den
medlemsstat på hvis territorium foretaket har sitt
forretningskontor.

4. Dersom lovgivningen som en person skulle ha vært omfattet
av i samsvar med nr. 2 og 3, ikke gir vedkommende mulighet
til å bli medlem i en alderspensjonsordning selv på frivillig
basis, skal vedkommende omfattes av den annen
medlemsstats lovgivning som ville ha fått anvendelse
dersom disse bestemmelsene ikke fantes, eller skulle to
eller flere medlemsstaters lovgivning få anvendelse på denne
måten, skal vedkommende omfattes av den lovgivning som
de berørte medlemsstater eller deres kompetente
myndigheter blir enige om.

Artikkel 14b

Særregler som får anvendelse på sjøfolk

Artikkel 13 nr. 2 bokstav c) får anvendelse, og i den forbindelse
skal det tas hensyn til følgende unntak og særlige forhold:

1. En person som enten på territoriet til en medlemsstat eller
om bord på et skip som fører en medlemsstats flagg, utfører
lønnet arbeid for et foretak som vedkommende vanligvis er
tilknyttet, og som utsendes av foretaket for å utføre et
arbeid for foretakets regning om bord på et skip som fører
en annen medlemsstats flagg, skal fortsatt omfattes av
førstnevnte medlemsstats lovgivning på de vilkår som er
fastsatt i artikkel 14 nr. 1.

2. En person som vanligvis utøver selvstendig
næringsvirksomhet enten på territoriet til en medlemsstat
eller om bord på et skip som fører en medlemsstats flagg,
og som for egen regning utfører et arbeid om bord på et skip
som fører en annen medlemsstats flagg, skal fortsatt
omfattes av førstnevnte medlemsstats lovgivning på de
vilkår som er fastsatt i artikkel 14a nr. 1.

3. En person som vanligvis ikke utfører inntektsgivende arbeid
til sjøs, og som utfører arbeid i en medlemsstats
territorialfarvann eller havn på et skip under en annen
medlemsstats flagg i dette territorialfarvann eller i denne
havn, men som ikke tilhører skipets mannskap, skal
omfattes av førstnevnte medlemsstats lovgivning.

4. En person som utfører lønnet arbeid om bord på et skip
som fører en medlemsstats flagg, og som lønnes for dette
arbeidet av et foretak eller en person som har sitt
forretningsted eller sin bopel på en annen medlemsstats
territorium, skal omfattes av sistnevnte stats lovgivning
dersom vedkommende er bosatt på denne statens
territorium; det foretak eller den person som betaler lønnen,
skal anses som arbeidsgiver ved anvendelse av nevnte
lovgivning.

Artikkel 14c (5)

Særregler som får anvendelse på personer som utfører
lønnet arbeid og samtidig utøver selvstendig

næringsvirksomhet på forskjellige medlemsstaters
territorium

En person som utfører lønnet arbeid og samtidig utøver selvstendig
næringsvirksomhet på forskjellige medlemsstaters territorium,
skal:

a) med forbehold for bokstav b), omfattes av lovgivningen i
den medlemsstat på hvis territorium vedkommende utfører
lønnet arbeid eller, dersom vedkommende utfører slikt arbeid
på to eller flere medlemsstaters territorium, den lovgivning
som er fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 2 eller 3,
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b) i de tilfeller som er omhandlet i vedlegg VII, omfattes av:

- lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende utfører lønnet arbeid, idet denne
lovgivning er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 14 nr. 2 eller 3, dersom vedkommende utfører
slikt arbeid på to eller flere medlemsstaters territorium,
og

- lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende utøver selvstendig næringsvirksomhet,
idet denne lovgivning er fastsatt i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 14a nr. 2, 3 eller 4, dersom
vedkommende har slikt arbeid på to eller flere
medlemsstaters territorium.

Artikkel 14d (5)

Forskjellige bestemmelser

1. Den person som er omhandlet i artikkel 14 nr. 2 og 3,
artikkel 14a nr. 2, 3 og 4 og artikkel 14c bokstav a), skal ved
anvendelse av den lovgivning som er fastsatt i samsvar med disse
bestemmelsene, behandles som om vedkommende utførte hele
sitt inntektsgivende arbeid på den berørte medlemsstats
territorium.

2. Den person som er omhandlet i artikkel 14c bokstav b),
skal ved fastsettelsen av den avgiftsats en selvstendig
næringsdrivende skal betale etter lovgivningen i den medlemsstat
på hvis territorium vedkommende utøver selvstendig
næringsvirksomhet, behandles som om vedkommende utfører
lønnet arbeid på denne medlemsstatens territorium.

3. Bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning som fastsetter
at en pensjonist som utfører inntektsgivende arbeid, ikke skal
omfattes av pliktig trygd når det gjelder dette arbeid, får også
anvendelse på pensjonister som har opptjent rett til en pensjon
etter en annen medlemsstats lovgivning, med mindre
vedkommende uttrykkelig ber om å bli omfattet av pliktig trygd
ved å søke institusjonen som er utpekt av den kompetente
myndighet i førstnevnte medlemsstat, og som er oppført i vedlegg
10 til forordningen omhandlet i artikkel 98.

Artikkel 15

Regler om frivillig trygd og om frivillig fortsatt trygd

1. Artikkel 13 til 14d får ikke anvendelse på frivillig eller
frivillig fortsatt trygd med mindre det i en medlemsstat på et av
områdene omhandlet i artikkel 4 bare finnes en frivillig
trygdeordning.

2. Dersom anvendelse av to eller flere medlemsstaters
lovgivning medfører samtidig medlemskap:

- i en pliktig trygdeordning og i en eller flere frivillige eller
frivillig fortsatte trygdeordninger, skal vedkommende
utelukkende omfattes av den pliktige trygdeordningen,

- i to eller flere frivillige eller frivillig fortsatte trygdeordninger,
kan vedkommende bare bli medlem i den frivillige eller frivillig
fortsatte trygdeordning som vedkommende har valgt.

3. Når det gjelder uførhet, alder og dødsfall (pensjoner), kan
vedkommende likevel bli medlem i den frivillige eller frivillig
fortsatte trygdeordning i en medlemsstat selv om vedkommende
omfattes av en annen medlemsstats lovgivning på pliktig grunnlag,
dersom samtidig medlemskap er tillatt, uttrykkelig eller stilltiende,
i førstnevnte medlemsstat.

Artikkel 16

Særregler for hjelpepersonalet ved diplomatiske eller
konsulære stasjoner og De europeiske fellesskaps

hjelpepersonale

1. Bestemmelsene i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) får anvendelse
på hjelpepersonalet ved diplomatiske eller konsulære stasjoner
og på personer som er i privat tjeneste hos tjenestemenn ved
slike stasjoner.

2. Arbeidstakere omhandlet i nr. 1 som er statsborgere i den
medlemsstat som er senderstat, kan likevel velge å være omfattet
av denne stats lovgivning. Slik valgrett kan utøves på nytt ved
utløpet av hvert kalenderår og har ikke tilbakevirkende kraft.

3. De europeiske fellesskaps hjelpepersonale kan velge å være
omfattet av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
de arbeider, av den medlemsstats lovgivning som de sist var
omfattet av, eller av lovgivningen i den medlemsstat der de er
statsborgere, unntatt for bestemmelser om barnetrygd, som ytes
i henhold til en ordning som gjelder for dette personalet. Valgretten
kan utøves bare en gang og får virkning fra ansettelsestidspunktet.

Artikkel 17 (9)

Unntak fra artikkel 13 til 16

To eller flere medlemsstater, disse staters kompetente
myndigheter eller de organer som er utpekt av disse myndighetene,
kan etter avtale gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 13 til
16 til fordel for visse persongrupper eller personer.

Artikkel 17a (9)

Særregler for personer som mottar pensjon etter
lovgivningen i en eller flere medlemsstater

En person som mottar pensjon etter lovgivningen i en medlemsstat
eller pensjoner etter lovgivningen i flere medlemsstater, og som
er bosatt på en annen medlemsstats territorium, kan etter
anmodning unntas fra å være omfattet av sistnevnte stats
lovgivning, dersom han ikke er omfattet av denne lovgivningen
på grunnlag av inntektsgivende arbeid.
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AVDELING III

SÆRBESTEMMELSER OM DE FORSKJELLIGE TYPER
YTELSER

KAPITTEL 1

SYKDOM OG SVANGERSKAP ELLER FØDSEL

Avsnitt 1

Fellesbestemmelser

Artikkel 18

Sammenlegging av trygdetid, ansettelsestid eller botid

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning gjør ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse
av rett til ytelser betinget av at trygdetid, ansettelsestid eller
botid er tilbakelagt, skal i den utstrekning det er nødvendig
medregne trygdetid, ansettelsestid eller botid tilbakelagt etter
enhver annen medlemsstats lovgivning som om det var tidsrom
tilbakelagt etter lovgivningen den anvender.

2. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på sesongarbeidere,
selv om det dreier seg om tidsrom forut for en avbrytelse av et
trygdeforhold som har vart lenger enn den kompetente stats
lovgivning tillater, forutsatt at vedkommende ikke har opphørt å
være trygdet i mer enn fire måneder.

Avsnitt 2

Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer

Artikkel 19

Bosted i en annen medlemsstat enn den kompetente stat
- Alminnelige regler

1. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er
bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente
stat, og som oppfyller vilkårene for rett til ytelser i henhold til
den kompetente stats lovgivning, skal, etter at det eventuelt er
tatt hensyn til bestemmelsene i artikkel 18, i staten der
vedkommende er bosatt motta:

a) naturalytelser gitt for den kompetente institusjons regning
av institusjonen på bostedet i samsvar med bestemmelsene
i lovgivningen den anvender, som om vedkommende var
trygdet der,

b) kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i samsvar
med bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Etter
avtale mellom den kompetente institusjon og institusjonen
på bostedet, kan ytelsene likevel utbetales av sistnevnte

institusjon for førstnevntes regning i samsvar med
bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning.

2. Bestemmelsene i nr. 1 får tilsvarende anvendelse på
familiemedlemmer som er bosatt på territoriet til en annen
medlemsstat enn den kompetente stat, i den utstrekning de ikke
har rett til slike ytelser i henhold til lovgivningen i den stat på
hvis territorium de er bosatt.

Når familiemedlemmene er bosatt på territoriet til en medlemsstat
der retten til naturalytelser i henhold til lovgivningen ikke er
betinget av trygd eller arbeid, skal naturalytelsene de mottar anses
gitt for den institusjonens regning som arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende er tilsluttet, med mindre ektefellen
eller den person som har omsorgen for barna, utfører
inntektsgivende arbeid på nevnte medlemsstats territorium.

Artikkel 20

Grensearbeidere og deres familiemedlemmer - Særregler

En grensearbeider kan også oppnå ytelser på den kompetente
stats territorium. Ytelsene skal gis av den kompetente institusjon
i samsvar med bestemmelsene i denne statens lovgivning som om
vedkommende var bosatt der. Familiemedlemmer kan motta
ytelser på samme vilkår; unntatt når øyeblikkelig behandling er
nødvendig, skal rett til slike ytelser være betinget av at det er
enighet mellom de berørte stater eller kompetente myndigheter i
disse statene eller, i mangel av en slik avtale, av at den kompetente
institusjon på forhånd har gitt sin tillatelse.

Artikkel 21

Opphold i eller flytting til den kompetente stat

1.  Arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende
omhandlet i artikkel 19 nr. 1 som oppholder seg på den
kompetente stats territorium, skal motta ytelser i samsvar med
bestemmelsene i denne statens lovgivning som om vedkommende
var bosatt der, selv om vedkommende allerede har mottatt ytelser
for samme tilfelle av sykdom eller svangerskap eller fødsel før
sitt opphold.

2. Nr. 1 får tilsvarende anvendelse på familiemedlemmene
omhandlet i artikkel 19 nr. 2.

Dersom familiemedlemmene er bosatt på territoriet til en annen
medlemsstat enn den stat der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende er bosatt, skal likevel naturalytelsene gis av
institusjonen på oppholdsstedet, men belastes institusjonen på
vedkommendes bosted.

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på grensearbeidere og deres
familiemedlemmer.

4. Arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende og
deres familiemedlemmer omhandlet i artikkel 19 som flytter til
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den kompetente stats territorium, skal motta ytelser i samsvar
med bestemmelsene i denne statens lovgivning selv om de allerede
har mottatt ytelser for samme tilfelle av sykdom eller svangerskap
eller fødsel før flyttingen.

Artikkel 22

Opphold utenfor den kompetente stat - Tilbakevending
eller flytting til en annen medlemsstat ved sykdom eller
svangerskap eller fødsel - Nødvendig reise til en annen

medlemsstat for å få hensiktsmessig behandling.

1. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som
oppfyller vilkårene for rett til ytelser etter den kompetente stats
lovgivning, etter at det eventuelt er tatt hensyn til bestemmelsene
i artikkel 18 og:

a) hvis tilstand krever øyeblikkelig ytelse av hjelp under
opphold på en annen medlemsstats territorium, eller

b) som, etter å ha fått rett til ytelser som skal belastes den
kompetente institusjon, får tillatelse av institusjonen til å
reise tilbake til den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt, eller til å flytte til en annen
medlemsstats territorium, eller

c) som får tillatelse av den kompetente institusjon til å reise
til en annen medlemsstats territorium for der å motta
hensiktsmessig behandling for sin tilstand,

skal ha rett til:

i) naturalytelser gitt av institusjonen på oppholds- eller
bostedet for den kompetente institusjons regning i
samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den
anvender, som om vedkommende var trygdet der;
tidsrommet det skal gis ytelser for, skal imidlertid
reguleres av den kompetente stats lovgivning,

ii) kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i
samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den
anvender. Etter avtale mellom den kompetente
institusjon og institusjonen på oppholds- eller
bostedet kan likevel ytelsene utbetales av sistnevnte
institusjon for førstnevnte institusjons regning i
samsvar med bestemmelsene i den kompetente stats
lovgivning.

2. Tillatelsen som kreves i henhold til nr. 1 bokstav b), kan
bare nektes dersom det blir fastslått at reisen kan forverre
vedkommendes helsetilstand eller forringe den medisinske
behandling.

Tillatelsen som kreves i henhold til nr. 1 bokstav c), kan ikke
nektes når den aktuelle behandling er blant de ytelser som gis
etter lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt og dersom det, etter at det er tatt hensyn

til vedkommendes aktuelle helsetilstand og sykdommens mulige
utvikling, ikke kan gis behandling innen den tid som vanligvis er
nødvendig for å oppnå den aktuelle behandling i bostedsstaten.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse på
familiemedlemmene til en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende.

Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) i) og c) i) på familiemedlemmer
omhandlet i artikkel 19 nr. 2 som er bosatt på en annen
medlemsstats territorium enn territoriet til den medlemsstat der
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er bosatt,
skal likevel:

a) naturalytelsene gis av institusjonen på oppholdsstedet, men
belastes institusjonen i den medlemsstat der
familiemedlemmene er bosatt, i samsvar med bestemmelsene
i lovgivningen den anvender som om arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende var trygdet der.
Tidsrommet det skal gis ytelser for, skal imidlertid reguleres
av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
familiemedlemmene er bosatt,

b) tillatelsen som kreves i henhold til nr. 1 bokstav c), skal
utstedes av institusjonen i den medlemsstat på hvis
territorium familiemedlemmene er bosatt.

4. Det forhold at bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, skal ikke berøre
familiemedlemmenes rett til ytelser.

Artikkel 22a (14)

Særlige regler for visse personkategorier

Uten hensyn til artikkel 2 i denne forordning får artikkel 22 nr. 1
bokstav a) og c) anvendelse også på personer som er statsborgere
i en av medlemsstatene og er trygdet etter en medlemsstats
lovgivning, samt på de familiemedlemmer som bor sammen med
dem.

Artikkel 22b (15)

Yrkesaktivitet i en annen medlemsstat enn den
kompetente stat � Opphold i den stat der

yrkesaktiviteten utøves

Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende nevnt i artikkel
13 nr. 2 bokstav d), artikkel 14, artikkel 14a, artikkel 14b, artikkel
14c bokstav a) eller artikkel 17, samt deres ledsagende
familiemedlemmer, skal omfattes av bestemmelsene i artikkel 22
nr. 1 bokstav a) for enhver tilstand der ytelser er nødvendige
under et opphold på den medlemsstats territorium der
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende utøver sin
yrkesaktivitet, eller på den medlemsstats territorium hvis flagg
skipet fører.
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Artikkel 23 (A)

Beregning av kontantytelser

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal foretas
på grunnlag av en gjennomsnittlig inntekt eller en gjennomsnittlig
avgift, skal fastsette den gjennomsnittllige inntekten eller den
gjennomsnittlige avgiften utelukkende på grunnlag av stadfestede
inntekter eller anvendte avgifter i de tidsrom som er tilbakelagt
etter nevnte lovgivning.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal foretas
på grunnlag av en normert inntekt, skal utelukkende ta hensyn til
normerte inntekter eller, eventuelt, gjennomsnittet av normerte
inntekter for tidsrom tilbakelagt etter nevnte lovgivning.

3. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at størrelsen på kontantytelsene avhenger
av antall familiemedlemmer, skal også ta hensyn til vedkommendes
familiemedlemmer som er bosatt på en annen medlemsstats
territorium, som om de var bosatt på den kompetente stats
territorium.

Artikkel 24

Større naturalytelser

1. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som for
seg selv eller for et familiemedlem har fått tilstått en protese eller
et større hjelpemiddel eller andre større naturalytelser av en
institusjon i en medlemsstat før vedkommende er blitt trygdet
ved en institusjon i en annen medlemsstat, skal beholde retten til
disse ytelsene som skal belastes førstnevnte institusjon, selv om
de er tilstått etter at vedkommende ble tilsluttet sistnevnte
institusjon.

2. Den administrative kommisjon skal utarbeide en liste over
ytelsene som bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse på.

Avsnitt 3

Arbeidsløse og deres familiemedlemmer

Artikkel 25

1. En arbeidsløs arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
som bestemmelsene i artikkel 69 nr. 1 eller artikkel 71 nr. 1
bokstav b) ii) annet punktum får anvendelse på, og som oppfyller
de krav som stilles i henhold til den kompetente stats lovgivning
for å få rett til natural- og kontantytelser, skal, etter at det eventuelt
er tatt hensyn til bestemmelsene i artikkel 18, for det tidsrom
som er fastsatt i artikkel 69 nr. 1 bokstav c) ha rett til:

a) naturalytelser gitt for den kompetente institusjons regning
av institusjonen i den medlemsstat der vedkommende søker
arbeid, i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen

sistnevnte institusjon anvender, som om vedkommende var
trygdet der,

b) kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i samsvar
med bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Etter avtale
mellom den kompetente institusjon og institusjonen i den
medlemsstat der den arbeidsløse søker arbeid, kan ytelsene
likevel utbetales av denne institusjonen for førstnevntes
regning i samsvar med bestemmelsene i den kompetente
stats lovgivning. Ytelser ved arbeidsløshet etter artikkel 69
nr. 1 skal ikke tilstås for det tidsrom det mottas
kontantytelser.

2. En arbeidstaker som er helt arbeidsløs, og som
bestemmelsene i artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii) eller artikkel 71 nr.
1 bokstav b) ii) første punktum får anvendelse på, skal motta
natural- og kontantytelser i samsvar med bestemmelsene i
lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende
er bosatt, som om vedkommende hadde vært omfattet av denne
lovgivning under sitt siste arbeid, etter at det eventuelt er tatt
hensyn til bestemmelsene i artikkel 18; utgiftene til disse ytelsene
skal belastes institusjonen i bostedsstaten.

3. Når en arbeidsløs person oppfyller vilkårene for rett til
ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel i henhold til
lovgivningen i medlemsstaten som skal belastes utgiftene til ytelser
ved arbeidsløshet, og etter at det eventuelt er tatt hensyn til
bestemmelsene i artikkel 18, skal familiemedlemmene motta disse
ytelsene uansett i hvilken medlemsstat de er bosatt eller oppholder
seg. Ytelsene skal gis:

i) når det gjelder naturalytelser, av institusjonen på bo- eller
oppholdsstedet i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen
den anvender, for den kompetente institusjons regning i
den medlemsstat som er ansvarlig for utgiftene til ytelser
ved arbeidsløshet,

ii) når det gjelder kontantytelser, av institusjonen i
medlemsstaten som er ansvarlig for utgiftene til ytelser ved
arbeidsløshet, i samsvar med lovgivningen den anvender.

4. Uten å berøre bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning
som gir adgang til å forlenge det tidsrommet ytelser ved sykdom
kan tilstås for, kan tidsrommet som fastsatt i nr. 1 ved force
majeure forlenges av den kompetente institusjon innenfor den
grense som er fastsatt i lovgivningen denne institusjonen anvender.

Artikkel 25a (12)

Avgifter som skal betales av helt arbeidsløse
arbeidstakere

Den institusjonen i en medlemsstat som er ansvarlig for å tilstå
naturalytelser og kontantytelser til arbeidsløse som nevnt i artikkel
25 nr. 2, og som anvender en lovgivning som har bestemmelser
om innkreving av avgifter som arbeidsløse plikter å betale til
dekning av ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel, skal
ha rett til å innkreve slike avgifter i samsvar med bestemmelsene
i den lovgivning den anvender.
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Avsnitt 4

Personer som fremmer krav om pensjon og deres
familiemedlemmer

Artikkel 26

Rett til naturalytelser ved opphør av rett til ytelser fra
den institusjon som sist var den kompetente institusjon

1. En arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende,
vedkommendes familiemedlemmer eller etterlatte som under
behandlingen av et krav om pensjon opphører å ha rett til
naturalytelser i henhold til lovgivningen i den medlemsstat som
sist var den kompetente stat, skal likevel motta slike ytelser,
etter at det eventuelt er tatt hensyn til bestemmelsene i artikkel
18, i samsvar med lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium den eller de berørte er bosatt, dersom de har rett til
slike ytelser i henhold til denne lovgivning eller ville hatt rett til
dem i henhold til en annen medlemsstats lovgivning forutsatt at
de var bosatt på denne statens territorium.

2. En person som fremmer krav om pensjon og hvis rett til
naturalytelser er hjemlet i en medlemsstats lovgivning som pålegger
vedkommende å betale avgifter for ytelser ved sykdom mens
kravet om pensjon behandles, skal opphøre å ha rett til
naturalytelser ved utløpet av den annen måned vedkommende
har unnlatt å betale skyldige avgifter.

3. Naturalytelser gitt i henhold til bestemmelsene i nr. 1, skal
belastes den institusjon som i samsvar med bestemmelsene i nr. 2
har innkrevet avgiftene; når det ikke skal betales avgifter i henhold
til nr. 2, skal den institusjon som er ansvarlig for utgiftene til
naturalytelser, etter utbetaling av pensjonen i henhold til
bestemmelsene i artikkel 28, refundere utgiftene til ytelsene som
er gitt, til institusjonen på bostedet.

Avsnitt 5

Pensjonister og deres familiemedlemmer

Artikkel 27

Rett til pensjon i henhold til flere medlemsstaters
lovgivning, når det foreligger rett til ytelser i

bostedsstaten

En person som har rett til pensjon i henhold til to eller flere
medlemsstaters lovgivning, herunder lovgivningen i den
medlemsstat på hvis territorium vedkommende er bosatt, og som
har rett til ytelser i henhold til sistnevnte medlemsstats lovgivning,
skal etter at det eventuelt er tatt hensyn til bestemmelsene i
artikkel 18 og vedlegg VI, sammen med sine familiemedlemmer
motta slike ytelser fra institusjonen på bostedet og for denne
institusjonens regning som om vedkommende utelukkende hadde
rett til pensjon i henhold til sistnevnte medlemsstats lovgivning.

Artikkel 28

Rett til pensjon i henhold til en eller flere staters
lovgivning, når det ikke foreligger rett til ytelser i

bostedsstaten

1. En person som har rett til pensjon i henhold til en
medlemsstats lovgivning eller til pensjoner i henhold til to eller
flere medlemsstaters lovgivning, og som ikke har rett til ytelser i
henhold til lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt, skal likevel motta slike ytelser for seg
og sin familie i den utstrekning vedkommende ville hatt rett til
disse ytelsene i henhold til lovgivningen i den medlemsstaten
eller minst en av de medlemsstater som er kompetente med hensyn
til pensjoner, dersom vedkommende var bosatt på den berørte
stats territorium, og etter at det eventuelt er tatt hensyn til
bestemmelsene i artikkel 18 og vedlegg VI. Ytelsene skal gis på
følgende vilkår:

a) naturalytelser skal gis av institusjonen på bostedet, som
om vedkommende hadde rett til pensjon i henhold til
lovgivningen i den stat på hvis territorium vedkommende
er bosatt og hadde rett til naturalytelser, men belastes
institusjonen omhandlet i nr. 2,

b) kontantytelser skal eventuelt gis av den kompetente
institusjon som fastsatt i nr. 2 i samsvar med bestemmelsene
i lovgivningen den kompetente institusjon anvender. Etter
avtale mellom den kompetente institusjon og institusjonen
på bostedet kan likevel ytelsene utbetales av den sistnevnte
institusjon for førstnevntes regning i samsvar med
bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning.

2. I de tilfeller som er omhandlet i nr. 1, skal utgiftene til
naturalytelser belastes den institusjon som utpekes i samsvar
med følgende regler:

a) dersom pensjonisten bare har rett til nevnte ytelser i henhold
til en medlemsstats lovgivning, skal utgiftene belastes den
kompetente institusjon i denne staten,

b) dersom pensjonisten har rett til nevnte ytelser i henhold til
to eller flere medlemsstaters lovgivning, skal utgiftene
belastes den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis
lovgivning vedkommende lengst har vært omfattet av; fører
anvendelsen av denne regelen til at utgiftene til ytelsene
belastes flere institusjoner, skal de belastes den institusjon
som anvender den lovgivning pensjonisten sist var omfattet
av.
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Artikkel 28a

Rett til pensjoner i henhold til lovgivningen i en eller
flere andre medlemsstater enn bostedsstaten, når det

foreligger rett til ytelser i sistnevnte stat

Dersom en person som har rett til pensjon i henhold til en
medlemsstats lovgivning eller til pensjoner i henhold til to eller
flere medlemsstaters lovgivning, er bosatt på territoriet til en
medlemsstat etter hvis lovgivning rett til naturalytelser ikke er
betinget av trygd eller arbeid, og der det etter lovgivningen heller
ikke foreligger rett til pensjon, skal utgiftene til naturalytelser
gitt til vedkommende eller vedkommendes familiemedlemmer
belastes den institusjon i en av medlemsstatene som er kompetent
med hensyn til pensjoner, som fastsatt i samsvar med reglene i
artikkel 28 nr. 2, i den utstrekning pensjonisten og vedkommendes
familiemedlemmer ville hatt rett til slike ytelser i henhold til
lovgivningen som institusjonen anvender, dersom de var bosatt
på territoriet til den medlemsstat der institusjonen ligger.

Artikkel 29

Når familiemedlemmene er bosatt i en annen stat enn
den der pensjonisten er bosatt - Flytting til den stat der

pensjonisten er bosatt

1. Familiemedlemmer til en person som har rett til pensjon i
henhold til en medlemsstats lovgivning eller til pensjoner i henhold
til to eller flere medlemsstaters lovgivning, og som er bosatt på
territoriet til en annen medlemsstat enn den der pensjonisten er
bosatt, skal motta ytelser som om pensjonisten var bosatt på
samme territorium som dem selv når vedkommende har rett til
ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning. Ytelsene skal
gis på følgende vilkår:

a) naturalytelser skal gis av institusjonen på bostedet til
familiemedlemmene i samsvar med bestemmelsene i
lovgivningen institusjonen anvender og belastes
institusjonen på pensjonistens bosted,

b) kontantytelser skal eventuelt gis av den kompetente
institusjon som fastsatt i bestemmelsene i artikkel 27 eller
28 nr. 2 i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den
anvender. Etter avtale mellom den kompetente institusjon
og institusjonen på familiemedlemmenes bosted kan likevel
ytelsene utbetales av sistnevnte institusjon for førstnevntes
regning i samsvar med bestemmelsene i den kompetente
stats lovgivning.

2. Familiemedlemmer omhandlet i nr. 1 som flytter til den
medlemsstat på hvis territorium pensjonisten er bosatt, skal
motta:

a) naturalytelser etter bestemmelsene i denne statens
lovgivning selv om de allerede har mottatt ytelser for det
samme tilfelle av sykdom eller for svangerskap eller fødsel
før flyttingen,

b) kontantytelser som eventuelt gis av den kompetente
institusjon som fastsatt i bestemmelsene i artikkel 27 eller
28 nr. 2 i samsvar med lovgivningen den anvender. Etter
avtale mellom den kompetente institusjon og institusjonen
på bostedet til pensjonisten kan ytelsene likevel utbetales
av sistnevnte institusjon for førstnevntes regning i samsvar
med bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning.

Artikkel 30

Større naturalytelser

Bestemmelsene i artikkel 24 får tilsvarende anvendelse på
pensjonister.

Artikkel 31

Når pensjonisten og/eller vedkommendes
familiemedlemmer oppholder seg i en annen stat enn den

der de er bosatt

En person som har rett til pensjon i henhold til en medlemsstats
lovgivning eller til pensjoner i henhold til to eller flere
medlemsstaters lovgivning, og som har rett til ytelser i henhold
til en av disse medlemsstatenes lovgivning, samt vedkommendes
familiemedlemmer, som oppholder seg på territoriet til en annen
medlemsstat enn den der de er bosatt, skal motta:

a) naturalytelser som gis av institusjonen på oppholdsstedet
i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den anvender,
og som belastes institusjonen på pensjonistens bosted,

b) kontantytelser som eventuelt gis av den kompetente
institusjon som fastsatt i bestemmelsene i artikkel 27 eller
artikkel 28 nr. 2 i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen
den anvender. Etter avtale mellom den kompetente
institusjon og institusjonen på oppholdsstedet kan likevel
ytelsene utbetales av sistnevnte institusjon for førstnevntes
regning i samsvar med bestemmelsene i den kompetente
stats lovgivning.

Artikkel 32 (15)

....

Artikkel 33 (7)

Avgifter som skal betales av pensjonister

1. Den institusjon i en medlemsstat som er ansvarlig for
utbetaling av pensjon, og som anvender en lovgivning som har
bestemmelser om fradrag for avgifter som en pensjonist plikter å
betale for ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel, skal
ha rett til å foreta slike fradrag, beregnet i samsvar med nevnte
lovgivning, i pensjonen som skal utbetales av institusjonen, i den
utstrekning utgiftene i forbindelse med ytelsene i henhold til
artikkel 27, 28, 28a, 29, 31 og 32 skal belastes en institusjon i
nevnte medlemsstat.
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2. Dersom en pensjonist i tilfellene omhandlet i artikkel 28a,
som følge av sin bopel skal innbetale avgift eller tilsvarende beløp
for å dekke ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel i
henhold til lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt, kan slike avgifter ikke innkreves.

Artikkel 34

Alminnelige bestemmelser

1. Ved anvendelse av artikkel 28, 28a, 29 og 31 skal en person
som har rett til to eller flere pensjoner i henhold til en og samme
medlemsstats lovgivning, anses som en person som har rett pensjon
i henhold til en medlemsstats lovgivning som definert i disse
bestemmelser.

2. Artikkel 27 til 33 får ikke anvendelse på en pensjonist eller
vedkommendes familiemedlemmer som har rett til ytelser i
henhold til en medlemsstats lovgivning på grunn av
inntektsgivende arbeid. I slike tilfeller skal vedkommende ved
anvendelse av dette kapittel anses som arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende eller som et familiemedlem til en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.

Avsnitt 6

Forskjellige bestemmelser

Artikkel 35

Hvilken ordning som får anvendelse når det er flere
ordninger i bosteds- eller oppholdsstaten - Tidligere

pådratt lidelse - Tidsbegrensning av ytelser

1. Med forbehold for nr. 2 skal bestemmelsene som anvendes
i henhold til i artikkel 19, artikkel 21 nr. 1, artikkel 22, 25, 26,
artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 1 eller artikkel 31, være
bestemmelsene i ordningen for arbeidere i stålindustrien dersom
lovgivningen i oppholds- eller bostedsstaten omfatter flere
trygdeordninger ved sykdom eller svangerskap eller fødsel.
Dersom nevnte lovgivning omfatter en særordning for arbeidere i
gruver eller lignende virksomheter, får bestemmelsene i denne
ordningen likevel anvendelse på denne type arbeidere og deres
familiemedlemmer forutsatt at institusjonen på oppholds- eller
bostedet som de henvender seg til, er kompetent til å administrere
en slik ordning.

2. Dersom lovgivningen i oppholds- eller bostedsstaten
omfatter en eller flere særordninger som dekker alle eller de fleste
yrkeskategorier av selvstendig næringsdrivende, og som tilstår
naturalytelser som er mindre gunstige enn de som tilstås
arbeidstakere, skal bestemmelsene som anvendes på
vedkommende og vedkommendes familiemedlemmer i henhold
til artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og nr. 2, artikkel 22 nr. 1 bokstav i)
og nr. 3, artikkel 28 nr. 1 bokstav a) og artikkel 31 bokstav a) være
de som følger av den eller de ordninger som er fastsatt ved
gjennomføringsforordningen omhandlet i artikkel 98:

a) når vedkommende i den kompetente stat er tilsluttet en
særordning for selvstendig næringsdrivende som også tilstår
mindre gunstige naturalytelser enn de som tilstås
arbeidstakere, eller

b) når en person som mottar en eller flere pensjoner i henhold
til pensjonslovgivningen i den kompetente medlemsstat eller
medlemsstater, bare har rett til naturalytelser fastsatt etter
en særordning for selvstendig næringsdrivende som også
tilstår mindre gunstige naturalytelser enn de som tilstås
arbeidstakere.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av ytelser
betinget av lidelsens opprinnelse, skal dette vilkår verken gjelde
for arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende eller for deres
familiemedlemmer som denne forordning får anvendelse på,
uansett i hvilken medlemsstat de er bosatt.

4. Dersom retten til å motta ytelser etter en medlemsstats
lovgivning er av begrenset varighet, kan institusjonen som
anvender denne lovgivningen eventuelt medregne det tidsrom
ytelsene allerede er blitt gitt av institusjonen i en annen
medlemsstat for samme tilfelle av sykdom eller svangerskap eller
fødsel.

Avsnitt 7

Refusjon mellom institusjoner

Artikkel 36 (15)

1. Naturalytelser gitt av en institusjon i en medlemsstat, som
skal belastes en institusjon i en annen medlemsstat i henhold til
bestemmelsene i dette kapittel, refunderes fullt ut.

2. Refusjonene omhandlet i nr. 1, skal fastsettes og foretas
etter de regler som er fastsatt i gjennomføringsforordningen
omhandlet i artikkel 98, enten mot dokumentasjon av de faktiske
utgifter eller på grunnlag av faste beløp.

I sistnevnte tilfelle skal de faste beløp sikre en refusjon som i
størst mulig grad svarer til de faktiske utgiftene.

3. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan fastsette andre refusjonsmåter eller gi avkall
på enhver refusjon mellom institusjoner under deres myndighet.
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KAPITTEL 2 (11)

UFØRHET

Avsnitt 1

Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som bare
omfattes av lovgivninger der størrelsen på ytelser ved uførhet

er uavhengig av trygdetidens lengde

Artikkel 37 (11)

Alminnelige bestemmelser

1. En arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende som
fortløpende eller skiftevis har vært omfattet av lovgivningen i to
eller flere medlemsstater, og som har tilbakelagt trygdetid
utelukkende etter lovgivninger som gjør størrelsen på ytelsene
ved uførhet uavhengig av trygdetidens lengde, skal motta ytelser
i samsvar med artikkel 39. Denne artikkel skal ikke berøre
forhøyelser av pensjoner eller pensjonstillegg for barn tilstått i
samsvar med bestemmelsene i kapittel 8.

2. Vedlegg IV del A skal angi lovgivningene omhandlet i nr. 1
som gjelder i hver av de berørte medlemsstater.

Artikkel 38 (11)

Medregning av trygdetid eller botid tilbakelagt etter
lovgivningene en arbeidstaker eller selvstendig

næringsdrivende har vært omfattet av ved ervervelse,
opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser

1. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør ervervelse,
opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser i henhold
til en ordning som ikke er en særordning i henhold til nr. 2 eller 3,
betinget av tilbakelagt trygdetid eller botid, skal den kompetente
institusjon i denne medlemsstat, i den utstrekning det er nødvendig,
medregne trygdetid eller botid tilbakelagt etter enhver annen
medlemsstats lovgivning, uansett om det er etter en særordning
eller etter en alminnelig ordning og uansett om ordningen gjelder
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. For dette formål
skal disse tidsrom medregnes som om det var tidsrom tilbakelagt
etter lovgivningen institusjonen anvender.

2. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av visse
ytelser betinget av at trygdetiden er tilbakelagt utelukkende
innenfor et yrke hvor det er en særordning for arbeidstakere eller
eventuelt innenfor et bestemt arbeid, skal tidsrom tilbakelagt
etter andre medlemsstaters lovgivning bare medregnes ved
tilståelse av slike ytelser dersom de er tilbakelagt etter en
tilsvarende ordning eller, i mangel av en slik ordning, innenfor
samme yrke eller eventuelt samme type arbeid.

Dersom slik trygdetid er blitt medregnet og vedkommende ikke
oppfyller vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal disse tidsrom

medregnes ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning
eller, i mangel av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for
arbeidere eller funksjonærer, forutsatt at vedkommende har vært
omfattet av den ene eller den andre av disse ordningene.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av visse
ytelser betinget av at trygdetiden er tilbakelagt utelukkende
innenfor et yrke hvor det er en særordning for selvstendig
næringsdrivende, skal tidsrom tilbakelagt etter andre
medlemsstaters lovgivning bare medregnes ved tilståelse av slike
ytelser dersom de er tilbakelagt etter en tilsvarende ordning eller,
i mangel av en slik ordning, innenfor samme yrke. Vedlegg IV del
B skal for hver berørt medlemsstat angi de ordninger omhandlet
i dette nummer som får anvendelse på selvstendig
næringsdrivende.

Dersom slik trygdetid er blitt medregnet og vedkommende ikke
oppfyller vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal disse tidsrom
medregnes ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning
eller, i mangel av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for
arbeidere eller funksjonærer, forutsatt at vedkommende har vært
omfattet av den ene eller den andre av disse ordningene.

Artikkel 39 (11) (14)

Fastsettelse av ytelser

1. Institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning fikk
anvendelse på det tidspunkt da arbeidsuførhet med etterfølgende
uførhet inntraff, skal i samsvar med bestemmelsene i denne
lovgivning avgjøre om vedkommende oppfyller vilkårene for rett
til ytelser etter at det eventuelt er tatt hensyn til artikkel 38.

2. En person som oppfyller vilkårene i nr. 1, skal utelukkende
oppnå ytelser fra nevnte institusjon i samsvar med bestemmelsene
i lovgivningen den anvender.

3. En person som ikke har rett til ytelser ved anvendelse av nr.
1, skal motta ytelsene som vedkommende fremdeles har rett til i
henhold til en annen medlemsstats lovgivning, etter at det eventuelt
er tatt hensyn til artikkel 38.

4. Dersom lovgivningen omhandlet i nr. 2 eller 3 foreskriver at
det ved fastsettelsen av ytelsesbeløpene skal tas hensyn til andre
familiemedlemmer enn barna, skal den kompetente institusjon
også ta i betraktning vedkommendes familiemedlemmer som er
bosatt på en annen medlemsstats territorium, som om de var
bosatt i den kompetente stat.

5. Dersom lovgivningen omhandlet i nr. 2 eller 3 inneholder
bestemmelser om reduksjon, suspensjon eller bortfall ved samtidig
rett til ytelser av forskjellig art i henhold til artikkel 46a nr. 2 eller
annen inntekt, skal artikkel 46a nr. 3 og artikkel 46c nr. 5 få
tilsvarende anvendelse.

6. En arbeidstaker som er helt arbeidsløs, og som artikkel 71
nr. 1 bokstav a) ii) eller bokstav b) ii) første punktum får



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.5.1999Nr. 21/26

anvendelse på, skal motta ytelsene ved uførhet fra den kompetente
institusjon i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende
er bosatt, i samsvar med lovgivningen den anvender som om
vedkommende hadde vært omfattet av denne lovgivning under
sitt siste arbeid, etter at det eventuelt er tatt hensyn til artikkel
38 og/eller artikkel 25 nr. 2. Utgiftene til disse ytelsene skal
belastes institusjonen i bostedsstaten.

Dersom denne institusjonen anvender en lovgivning som har
bestemmelser om innkreving av avgifter fra arbeidsløse til dekning
av ytelser ved uførhet, skal den ha rett til å innkreve slike avgifter
i samsvar med bestemmelsene i den lovgivning den anvender.

Dersom lovgivningen som denne institusjon anvender, fastsetter
at ytelser skal beregnes på grunnlag av en lønn, skal denne
institusjon ta hensyn til lønn som er mottatt i den staten
vedkommende sist arbeidet og i bostedsstaten i samsvar med
bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Dersom
vedkommende ikke har mottatt lønn i bostedsstaten, skal den
kompetente institusjon, etter reglene i sin lovgivning, ta hensyn
til , den lønn vedkommende har mottatt i den stat vedkommende
sist var i arbeid.

Avsnitt 2

Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som enten
bare har vært omfattet av lovgivninger der størrelsen på

ytelser ved uførhet er avhengig av trygdetidens eller botidens
lengde, eller av lovgivninger av denne type og av den type som

er omhandlet i avsnitt 1

Artikkel 40 (11)

Alminnelige bestemmelser

1. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som
fortløpende eller skiftevis har vært omfattet av to eller flere
medlemsstaters lovgivninger, hvorav i det minste en ikke er av
den type som er omhandlet i artikkel 37 nr. 1, skal motta ytelser
i samsvar med bestemmelsene i kapittel 3 som får tilsvarende
anvendelse etter at det er tatt hensyn til bestemmelsene i nr. 4.

2. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som blir
arbeidsufør med etterfølgende uførhet mens vedkommende er
omfattet av en lovgivning angitt i vedlegg IV, del A, skal likevel
motta ytelser i samsvar med artikkel 37 nr. 1 på følgende vilkår:

- at vedkommende oppfyller vilkårene i denne lovgivning
eller i andre lovgivninger av samme type, etter at det
eventuelt er tatt hensyn til artikkel 38, men uten å ta i
betraktning trygdetid tilbakelagt etter lovgivninger som ikke
er angitt i vedlegg IV del A, og

- at vedkommende ikke oppfyller vilkårene for rett til ytelser
ved uførhet etter en lovgivning som ikke er angitt i vedlegg
IV del A, og

- at vedkommende ikke gjør krav på ytelser ved alder etter at
det er tatt hensyn til artikkel 44 nr. 2, annet punktum.

3. a) Ved fastsettelse av rett til ytelser i henhold til en
medlemsstats lovgivning angitt i vedlegg IV del A,
som gjør tilståelse av ytelser ved uførhet betinget av
at vedkommende har mottatt kontantytelser ved
sykdom eller har vært arbeidsufør i et visst tidsrom,
når en arbeidstaker eller en selvstendig
næringsdrivende som har vært omfattet av denne
lovgivning, og som blir arbeidsufør med etterfølgende
uførhet mens vedkommende var omfattet av en annen
medlemsstats lovgivning, skal det med forbehold for
artikkel 37 nr. 1 tas hensyn til:

i) ethvert tidsrom vedkommende, i henhold til den
annen medlemsstats lovgivning, har mottatt
kontantytelser ved sykdom eller i stedet for disse
ytelsene fortsatt har mottatt lønn ved
arbeidsuførhet,

ii) ethvert tidsrom vedkommende, i henhold til den
annen medlemsstats lovgivning, har mottatt
ytelser etter dette kapittel 2 og det etterfølgende
kapittel 3 for uførhet som fulgte etter
arbeidsuførheten,

som om vedkommende i dette tidsrom hadde mottatt
kontantytelser ved sykdom i henhold til lovgivningen
i førstnevnte medlemsstat eller hadde vært arbeidsufør
i henhold til denne lovgivning.

b) Rett til ytelser ved uførhet skal etter førstnevnte
medlemsstats lovgivning erverves enten ved utløpet
av det foregående tidsrom med kompensasjon ved
sykdom som fastsatt i denne lovgivning eller ved
utløpet av det foregående tidsrom med arbeidsuførhet
som fastsatt i denne lovgivning og tidligst:

i) den dag retten til ytelser omhandlet i bokstav a)
ii) er ervervet i henhold til den annen
medlemsstats lovgivning, eller

ii) fra den påfølgende dag etter den siste dag
vedkommende har rett til kontantytelser ved
sykdom i henhold til den annen medlemsstats
lovgivning.

4. Det vedtak som gjøres av institusjonen i en medlemsstat
om søkerens uførhetsgrad, skal være bindende for institusjonen i
enhver annen berørt medlemsstat dersom det er anerkjent i vedlegg
V at det er samsvar mellom disse statenes lovgivninger når det
gjelder vilkårene for fastsettelse av uførhetsgrad.
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Avsnitt 3

Forverring av uførhet

Artikkel 41 (11)

1. Ved forverring av uførhet som en arbeidstaker eller en
selvstendig næringsdrivende mottar ytelser for i henhold til bare
en medlemsstats lovgivning, får følgende bestemmelser
anvendelse:

a) dersom vedkommende, etter å ha mottatt ytelser, ikke har
vært omfattet av en annen medlemsstats lovgivning, skal
den kompetente institusjon i førstnevnte stat tilstå ytelsene
i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den anvender
etter at det er tatt hensyn til forverringen,

b) dersom vedkommende, etter å ha mottatt ytelser, har vært
omfattet av en eller flere av de øvrige medlemsstaters
lovgivning, skal vedkommende tilstås ytelser i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 37 nr. 1 eller eventuelt artikkel 40
nr. 1 eller 2 etter at det er tatt hensyn til forverringen,

c) dersom summen av den eller de ytelsene som skal utbetales
i samsvar med bokstav b), er lavere enn ytelsesbeløpet
vedkommende mottok av den institusjon som tidligere
pliktet å utbetale ytelsen, skal sistnevnte institusjon
utbetale vedkommende et tillegg lik differansen mellom de
to nevnte beløp,

d) dersom den kompetente institusjon for den opprinnelige
arbeidsuførheten i tilfellet omhandlet i bokstav b) er en
nederlandsk institusjon, og dersom:

i) lidelsen som er årsak til forverringen er identisk med
den som lå til grunn for tilståelse av ytelser i henhold
til nederlandsk lovgivning,

ii) denne lidelsen er en yrkessykdom som definert i den
medlemsstats lovgivning som vedkommende sist var
omfattet av, og som gir rett til utbetaling av tillegget
omhandlet i artikkel 60 nr. 1 bokstav b), og

iii) lovgivningen eller lovgivningene som vedkommende
har vært omfattet av fra vedkommende mottok
ytelser, er en lovgivning eller lovgivninger omhandlet
i vedlegg IV del A,

skal den nederlandske institusjonen fortsatt utbetale den
opprinnelige ytelse etter at forverringen er inntruffet, og
den ytelse som skal utbetales etter den medlemsstats
lovgivning vedkommende sist var omfattet av, skal reduseres
med beløpet for den nederlandske ytelsen,

e) dersom vedkommende ikke har rett til ytelser fra en annen
medlemsstats institusjon i tilfellet omhandlet i bokstav b),

skal den kompetente institusjon i førstnevnte stat tilstå
ytelser i samsvar med bestemmelsene i denne stats
lovgivning etter at det er tatt hensyn til forverringen, og
eventuelt artikkel 38.

2. Ved forverring av uførhet som en arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende mottar ytelser for i henhold til to
eller flere medlemsstaters lovgivning, skal ytelsene tilstås ham
etter at det er tatt hensyn til forverringen i samsvar med artikkel
40 nr. 1.

Avsnitt 4

Gjenopptakelse av utbetaling av ytelser etter suspensjon eller
bortfall � Overgang fra ytelser ved uførhet til ytelser ved alder

- Ny beregning av ytelser fastsatt etter artikkel 39

Artikkel 42 (11)

Fastsettelse av hvilken institusjon som er ansvarlig for å
gi ytelser når utbetaling av ytelser ved uførhet blir

gjenopptatt

1. Dersom utbetaling av ytelser skal gjenopptas etter
suspensjon, skal ytelsene utbetales av den eller de institusjoner
som var ansvarlige for å gi slike ytelser på tidspunktet for
suspensjonen, med forbehold for artikkel 43.

2. Dersom vedkommendes tilstand gjør ham berettiget til ny
ytelse etter opphør av tidligere ytelse, skal denne tilstås i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 37 nr. 1 eller eventuelt artikkel 40
nr. 1 eller 2.

Artikkel 43 (11)

Overgang fra ytelser ved uførhet til ytelser ved alder - Ny
beregning av ytelser fastsatt etter artikkel 39

1. Ytelser ved uførhet skal, etter omstendighetene, gå over til
ytelser ved alder på de vilkår som er fastsatt i lovgivningen eller
lovgivningene de har vært tilstått etter, og i samsvar med
bestemmelsene i kapittel 3.

2. Enhver institusjon i en medlemsstat som er ansvarlig for å
utbetale ytelser ved uførhet etter en medlemsstats lovgivning,
skal fortsatt gi en person som mottar slike ytelser og som kan
gjøre krav på ytelser ved alder etter lovgivningen i en eller flere av
de andre medlemsstatene i samsvar med artikkel 49, de ytelser
ved uførhet som vedkommende har krav på etter lovgivningen
som den anvender, inntil bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse for
institusjonen eller så lenge vedkommende oppfyller vilkårene for
å motta slike ytelser.

3. Når ytelser ved uførhet fastsatt i samsvar med artikkel 39
etter en medlemsstats lovgivning, går over til ytelser ved alder, og
når vedkommende ennå ikke oppfyller vilkårene i lovgivningen
eller lovgivningene i en eller flere av de andre medlemsstatene for
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å få rett til disse ytelsene, skal vedkommende fra den dag
overgangen skjer, motta ytelser ved uførhet fra medlemsstaten
eller medlemsstatene, fastsatt i samsvar med bestemmelsene i
kapittel 3, som om dette kapittel fikk anvendelse på det tidspunkt
arbeidsuførhet med etterfølgende uførhet inntrådte, inntil
vedkommende oppfyller vilkårene for rett til ytelser ved alder i
den eller de berørte nasjonale lovgivninger eller, når det ikke er
fastsatt bestemmelser om slik overgang, så lenge vedkommende
har rett til ytelser ved uførhet etter den eller de berørte lovgivninger.

4. Ytelsene ved uførhet fastsatt i samsvar med artikkel 39
skal fastsettes på nytt ved anvendelse av bestemmelsene i kapittel
3 når mottakeren oppfyller vilkårene for rett til ytelser ved uførhet
i henhold til en lovgivning som ikke er angitt i vedlegg IV, del A
eller når vedkommende mottar ytelser ved alder etter en annen
medlemsstats lovgivning.

KAPITTEL 3 (11)

ALDER OG DØDSFALL (PENSJONER)

Artikkel 44 (11)

Alminnelige bestemmelser om utbetaling av ytelser når
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har
vært omfattet av to eller flere medlemsstaters lovgivning

1. Rett til ytelser for en arbeidstaker eller en selvstendig
næringsdrivende som har vært omfattet av to eller flere
medlemsstaters lovgivning eller for vedkommendes etterlatte, skal
fastsettes i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

2. Med forbehold for artikkel 49, skal fastsettelsen av ytelser
foretas i henhold til alle de lovgivninger som arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende har vært omfattet av, så snart
vedkommende har fremsatt krav om fastsettelse. Det skal gjøres
unntak fra denne regel dersom vedkommende uttrykkelig ber om
utsettelse av fastsettelse av ytelser ved alder som vedkommende
ville ha hatt rett til i henhold til en eller flere medlemsstaters
lovgivning.

3. Dette kapittel får ikke anvendelse på forhøyelser av
pensjoner eller pensjonstillegg for barn eller pensjoner til barn
som har mistet en av eller begge foreldrene, som skal tilstås i
samsvar med bestemmelsene i kapittel 8.

Artikkel 45 (11) (14)

Medregning av trygdetid eller botid tilbakelagt etter
lovgivningene en arbeidstaker eller selvstendig

næringsdrivende har vært omfattet av ved ervervelse,
opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser

1. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør ervervelse,
opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser i henhold
til en ordning som ikke er en særordning i henhold til nr. 2 og 3,
betinget av tilbakelagt trygdetid eller botid, skal den kompetente

institusjon i denne medlemsstat, i den utstrekning det er nødvendig,
medregne trygdetid eller botid tilbakelagt etter enhver annen
medlemsstats lovgivning, uansett om det er etter en særordning
eller etter en alminnelig ordning og uansett om ordningen gjelder
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. For dette formål
skal disse tidsrom medregnes som om det var tidsrom tilbakelagt
etter lovgivningen institusjonen anvender.

2. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av visse
ytelser betinget av at trygdetiden er tilbakelagt utelukkende
innenfor et yrke hvor det er en særordning for arbeidstakere eller
eventuelt innenfor et bestemt arbeid, skal tidsrom tilbakelagt
etter andre medlemsstaters lovgivning bare medregnes ved
tilståelse av slike ytelser dersom de er tilbakelagt etter en
tilsvarende ordning eller, i mangel av en slik ordning, innenfor
samme yrke eller eventuelt samme type arbeid. Dersom slik
trygdetid er blitt medregnet og vedkommende ikke oppfyller
vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal disse tidsrom medregnes
ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning eller, i mangel
av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for arbeidere eller
funksjonærer, forutsatt at vedkommende har vært omfattet av
den ene eller den andre av disse ordningene.

3. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør tilståelse av visse
ytelser betinget av at trygdetiden er tilbakelagt utelukkende
innenfor et yrke hvor det er en særordning for selvstendig
næringsdrivende, skal tidsrom tilbakelagt etter andre
medlemsstaters lovgivning bare medregnes ved tilståelse av slike
ytelser dersom de er tilbakelagt etter en tilsvarende ordning eller,
i mangel av en slik ordning, innenfor samme yrke. Vedlegg IV del
B skal for hver berørt medlemsstat angi de ordninger omhandlet
i dette nummer som får anvendelse på arbeidstakere. Dersom slik
trygdetid er blitt medregnet og vedkommende ikke oppfyller
vilkårene for å motta nevnte ytelser, skal disse tidsrom medregnes
ved tilståelse av ytelser etter den alminnelige ordning eller, i mangel
av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for arbeidere eller
funksjonærer, forutsatt at vedkommende har vært omfattet av
den ene eller den andre av disse ordningene.

4. For ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse av rett
til ytelser skal trygdetid tilbakelagt etter en særordning i en
medlemsstat medregnes etter den alminnelige ordning eller, i
mangel av en slik ordning, eventuelt etter ordningen for arbeidere
eller funksjonærer i en annen medlemsstat, forutsatt at
vedkommende har vært omfattet av den ene eller den andre av
disse ordningene, selv om disse tidsrom allerede er medregnet i
sistnevnte stat, etter en ordning omhandlet i nr. 2 eller nr. 3 første
punktum.

5. Dersom en medlemsstats lovgivning gjør ervervelse,
opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til ytelser betinget av
at vedkommende er trygdet på det tidspunkt trygdetilfellet
inntreffer, skal dette vilkår anses oppfylt dersom vedkommende
er trygdet etter en annen medlemsstats lovgivning i henhold til de
bestemmelser som er angitt i vedlegg VI for hver berørt
medlemsstat.
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6. Et tidsrom med fullstendig arbeidsløshet der arbeidstakeren
mottar ytelser etter artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii) eller bokstav
b) ii) første punktum, skal medregnes av den kompetente
institusjon i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende
er bosatt, i samsvar med lovgivningen denne institusjon anvender,
som om vedkommende var omfattet av denne lovgivning under
sitt siste arbeid.

Dersom denne institusjonen anvender en lovgivning som har
bestemmelser om innkreving av avgifter fra arbeidsløse til dekning
av pensjoner ved alder og dødsfall, skal den ha rett til å innkreve
slike avgifter i samsvar med bestemmelsene i den lovgivning den
anvender.

Dersom tidsrommet med fullstendig arbeidsløshet tilbakelagt i
vedkommendes bostedsstat bare kan medregnes dersom tidsrom
med avgiftsbetaling er tilbakelagt i den samme stat, skal dette
vilkår anses oppfylt dersom disse tidsrom med avgiftsbetaling er
tilbakelagt i en annen medlemsstat.

Artikkel 46 (11)

Fastsettelse av ytelser

1. Når vilkårene for rett til ytelser etter en medlemsstats
lovgivning er oppfylt uten at det er nødvendig å anvende artikkel
45 eller artikkel 40 nr. 3, skal følgende regler anvendes:

a) den kompetente institusjon skal beregne ytelsesbeløpet
som skal utbetales,

i) dels bare etter bestemmelsene i lovgivningen den
anvender,

ii) dels i henhold til nr. 2,

b) den kompetente institusjon kan imidlertid unnlate å foreta
beregningen i samsvar med bokstav a) ii) dersom resultatet
av denne beregningen gir det samme eller et lavere beløp
enn det som fremkommer ved beregningen i samsvar med
bokstav a) i), idet det sees bort fra forskjeller som skyldes
avrunding, i den utstrekning denne institusjon ikke anvender
en lovgivning med bestemmelser mot dobbeltytelser som
omhandlet i artikkel 46b og 46c, eller dersom lovgivningen
inneholder slike bestemmelser i tilfellet omhandlet i artikkel
46c, forutsatt at denne lovgivning fastsetter at ytelser av
forskjellig art bare skal tas hensyn til i en grad som svarer
til forholdet mellom trygdetid eller botid tilbakelagt bare
etter denne lovgivning og den trygdetid og botid som kreves
etter denne lovgivning for å motta en full ytelse.

Vedlegg IV, del C skal for hver berørt medlemsstat angi de
tilfeller der de to beregningene gir et slikt resultat.

2. Når vilkårene for rett til ytelser etter en medlemsstats
lovgivning bare oppfylles ved anvendelse av artikkel 45 og/eller
artikkel 40 nr. 3, skal følgende regler anvendes:

a) den kompetente institusjon skal beregne det teoretiske
beløp for ytelsen som vedkommende ville hatt krav på
dersom hele den tilbakelagte trygdetid og/eller botid etter
lovgivningene i medlemsstatene som arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende har vært omfattet av, hadde
vært tilbakelagt i den berørte medlemsstat og etter
lovgivningen den anvender på det tidspunkt da ytelsen
fastsettes. Dersom ytelsesbeløpet etter denne lovgivning
er uavhengig av de tilbakelagte tidsrom, skal dette beløp
anses som det teoretiske beløp omhandlet i denne bokstav,

b) den kompetente institusjon skal deretter fastsette det
faktiske beløp for ytelsen basert på det teoretiske beløp
omhandlet i bokstav a), på grunnlag av forholdet mellom
lengden av trygdetid eller botid tilbakelagt før trygdetilfellet
inntreffer etter lovgivningen den anvender, og den samlede
trygdetid og botid tilbakelagt etter lovgivningen i alle berørte
medlemsstater før trygdetilfellet inntreffer.

3. Vedkommende skal ha rett til den høyeste ytelsen beregnet
i samsvar med nr. 1 og nr. 2 fra den kompetente institusjon i hver
berørt medlemsstat, med mindre annet eventuelt følger av
bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller bortfall fastsatt i
lovgivningen disse ytelsene skal utbetales etter.

Dersom dette er tilfellet, skal sammenligningen foretas mellom
beløpene som er fastsatt etter anvendelsen av nevnte bestemmelser.

4. Dersom summen av ytelser som skal utbetales av de
kompetente institusjoner i to eller flere medlemsstater i form av
uføre-, alders- eller etterlattepensjoner i henhold til bestemmelsene
i en multilateral konvensjon om trygd omhandlet i artikkel 6
bokstav b), ikke er større enn det beløp som disse medlemsstatene
skulle ha utbetalt i henhold til bestemmelsene i nr. 1 til 3, skal
vedkommende nyte godt av bestemmelsene i dette kapittel.

Artikkel 46a (11)

Alminnelige bestemmelser om reduksjon, suspensjon
eller bortfall av ytelser ved uførhet, ved alder og til
etterlatte i henhold til medlemsstatenes lovgivning

1. I dette kapittel menes med samtidig rett til ytelser av samme
art: enhver samtidig rett til ytelser ved uførhet, ved alder og til
etterlatte som beregnes eller gis på grunnlag av trygdetid og/eller
botid tilbakelagt av én og samme person.

2. I dette kapittel menes med samtidig rett til ytelser av
forskjellig art: enhver samtidig rett til ytelser som ikke kan anses
som ytelser av samme art i henhold til nr. 1.

3. Ved anvendelse av bestemmelsene i en medlemsstats
lovgivning om reduksjon, suspensjon eller bortfall ved samtidig
rett til en ytelse ved uførhet, ved alder eller til etterlatte og en
ytelse av samme art eller en ytelse av forskjellig art eller annen
inntekt, skal følgende regler anvendes:
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a) ytelser opptjent etter en annen medlemsstats lovgivning
eller annen inntekt opptjent i en annen medlemsstat skal
bare tas hensyn til dersom lovgivningen i den førstnevnte
medlemsstat har bestemmelser om medregning av ytelser
eller inntekt opptjent i utlandet,

b) det ytelsesbeløp som skal utbetales av en annen
medlemsstat og som kan tas hensyn til, er ytelsesbeløpet
før fradrag av skatt, trygdeavgift og andre individuelle trekk,

c) ytelsesbeløp opptjent etter en annen medlemsstats
lovgivning som gis på grunnlag av frivillig eller frivillig
fortsatt trygd skal ikke tas hensyn til,

d) når bestemmelser om reduksjon, suspensjon eller bortfall
får anvendelse etter bare én medlemsstats lovgivning fordi
vedkommende mottar ytelser av samme art eller av
forskjellig art som utbetales i henhold til andre
medlemsstaters lovgivning eller annen inntekt opptjent på
andre medlemsstaters territorium, kan ytelsen som skal
utbetales etter førstnevnte medlemsstats lovgivning, bare
nedsettes med et beløp som ikke er høyere enn det
ytelsesbeløp som skal utbetales i henhold til andre
medlemsstaters lovgivning eller inntekt opptjent på andre
medlemsstaters territorium.

Artikkel 46b (11)

Særbestemmelser ved samtidig rett til ytelser av samme
art som utbetales etter lovgivningen i to eller flere

medlemsstater

1. Bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller bortfall i
en medlemsstats lovgivning får ikke anvendelse på en ytelse
beregnet i samsvar med artikkel 46 nr. 2.

2. Bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller bortfall i
en medlemsstats lovgivning får anvendelse på en ytelse beregnet
i samsvar med artikkel 46 nr. 1 bokstav a i) bare dersom det
gjelder:

a) en ytelse hvis størrelse er uavhengig av lengden på tilbakelagt
trygdetid eller botid og som er angitt i vedlegg IV del D,
eller

b) en ytelse hvis størrelse fastsettes på grunnlag av et fiktivt
tidsrom som anses tilbakelagt mellom den dato
trygdetilfellet inntreffer og en senere dato. I sistnevnte
tilfelle skal nevnte bestemmelser få anvendelse ved samtidig
rett til en slik ytelse og:

i) en ytelse av samme art, unntatt når to eller flere
medlemsstater har inngått en avtale for å hindre at det
samme fiktive tidsrom medregnes to eller flere ganger,
eller

ii) en ytelse omhandlet i bokstav a).

Ytelsene og avtalene omhandlet i bokstav b) er angitt i vedlegg IV
del D.

Artikkel 46c (11)

Særbestemmelser ved samtidig rett til en eller flere av
ytelsene omhandlet i artikkel 46a nr. 1 og en eller flere

ytelser av forskjellig art eller annen inntekt, når to eller
flere medlemsstater er berørt

1. Dersom mottakelsen av ytelser av forskjellig art eller annen
inntekt medfører at to eller flere ytelser omhandlet i artikkel 46
nr. 1 bokstav a) i) samtidig reduseres, suspenderes eller bortfaller,
skal beløpene som ikke utbetales ved en streng anvendelse av
bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller bortfall fastsatt i
de berørte medlemsstaters lovgivning, divideres med det antall
ytelser som skal reduseres, suspenderes eller bortfalle.

2. Dersom det gjelder en ytelse beregnet i samsvar med artikkel
46 nr. 2, skal ytelsen eller ytelsene av forskjellig art fra de andre
medlemsstatene eller annen inntekt og alle elementer fastsatt i
medlemsstatens lovgivning for anvendelse av bestemmelsene om
reduksjon, suspensjon eller bortfall, medregnes forholdsmessig i
samme forhold som trygdetiden og/eller botiden omhandlet i
artikkel 46 nr. 2 bokstav b) og brukes ved beregningen av nevnte
ytelse.

3. Dersom mottakelsen av ytelser av forskjellig art eller annen
inntekt medfører at en eller flere ytelser omhandlet i artikkel 46
nr. 1 bokstav a) i) og en eller flere ytelser omhandlet i artikkel 46
nr. 2 samtidig reduseres, suspenderes eller bortfaller, skal følgende
regler anvendes:

a) for ytelsen eller ytelsene omhandlet i artikkel 46 nr. 1
bokstav a) i) skal beløpene som ikke utbetales ved en streng
anvendelse av bestemmelsene om reduksjon, suspensjon
eller bortfall fastsatt i de berørte medlemsstaters lovgivning,
divideres med det antall ytelser som skal reduseres,
suspenderes eller bortfalle,

b) for ytelsen eller ytelsene beregnet i samsvar med artikkel
46 nr. 2 skal reduksjonen, suspensjonen eller bortfallet skje
i samsvar med nr. 2.

4. Dersom en medlemsstats lovgivning i tilfellene omhandlet i
nr. 1 og nr. 3 bokstav a), fastsetter at ytelser av forskjellig art og/
eller annen inntekt samt alle andre elementer ved anvendelse av
bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller bortfall skal
medregnes på grunnlag av forholdet mellom trygdetidene
omhandlet i artikkel 46 nr. 2 bokstav b), skal den divisjon som er
fastsatt i ovennevnte nummer, ikke få anvendelse for denne
medlemsstat.

5. Dersom lovgivningen i en eller flere medlemsstater fastsetter
at rett til en ytelse ikke kan erverves dersom vedkommende mottar
en ytelse av forskjellig art som utbetales i henhold til en annen
medlemsstats lovgivning eller annen inntekt, får samtlige
ovennevnte bestemmelser tilsvarende anvendelse.
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Artikkel 47 (11)

Tilleggsbestemmelser for beregning av ytelser

1. Følgende regler får anvendelse ved beregning av det teoretiske
beløp og pro-rata beløpet omhandlet i artikkel 46 nr. 2 bokstav a):

a) dersom den samlede trygdetid og botid som er tilbakelagt
etter samtlige berørte medlemsstaters lovgivning før
trygdetilfellet inntreffer, overstiger den maksimale trygdetid
som kreves tilbakelagt etter lovgivningen i en av disse
statene for å få rett til full ytelse, skal den kompetente
institusjon i denne staten ta denne maksimumstid i
betraktning i stedet for den samlede lengde av nevnte
tidsrom. Denne beregningsmåten skal ikke føre til at
institusjonen må utbetale en ytelse som er høyere enn den
fulle ytelse fastsatt i lovgivningen den anvender. Denne
bestemmelse får ikke anvendelse på ytelser hvis størrelse
ikke er avhengig av trygdetidens lengde,

b) fremgangsmåten for medregning av sammenfallende tidsrom
skal fastsettes i gjennomføringsforordningen omhandlet i
artikkel 98,

c) dersom beregningen av ytelser etter en medlemsstats
lovgivning foretas på grunnlag av en gjennomsnittlig inntekt,
en gjennomsnittlig avgift, et gjennomsnittlig tillegg eller etter
forholdet i løpet av trygdetiden mellom den bruttoinntekt
vedkommende har hatt og den gjennomsnittlige
bruttoinntekt for alle trygdede, bortsett fra lærlinger, skal
den kompetente institusjon i denne medlemsstat fastsette
disse gjennomsnitts- eller forholdstall alene på grunnlag av
trygdetid tilbakelagt etter nevnte stats lovgivning eller av
bruttoinntekten som vedkommende har mottatt i løpet av
denne tiden,

d) dersom beregningen av ytelser etter en medlemsstats
lovgivning foretas på grunnlag av størrelsen på inntektene,
avgiftene eller tilleggene, skal den kompetente institusjon i
denne medlemsstat fastsette inntektene, avgiftene eller
tilleggene som det skal tas hensyn til, når det gjelder
trygdetid eller botid tilbakelagt etter andre medlemsstaters
lovgivning, på grunnlag av de gjennomsnittlige inntekter,
avgifter eller tillegg som er registrert for den trygdetid som
er tilbakelagt etter lovgivningen denne institusjon anvender,

e) dersom beregningen av ytelser etter en medlemsstats
lovgivning foretas på grunnlag av en normert inntekt eller
et fast beløp, skal den kompetente institusjon i denne
medlemsstat anse den normerte inntekten eller det faste
beløpet som det skal tas hensyn til, når det gjelder trygdetid
eller botid tilbakelagt etter andre medlemsstaters lovgivning,
for å være lik den normerte inntekten eller det faste beløpet,
eller eventuelt gjennomsnittet av de normerte inntekter eller
faste beløp som tilsvarer trygdetiden tilbakelagt etter
lovgivningen denne institusjon anvender.

f) dersom beregningen av ytelser etter en medlemsstats
lovgivning foretas på grunnlag av inntektenes størrelse for
bestemte tidsrom og på grunnlag av en normert inntekt eller
et fast beløp for andre tidsrom, skal den kompetente
institusjon i denne medlemsstat for trygdetid eller botid
tilbakelagt etter andre medlemsstaters lovgivning, ta hensyn
til inntektene eller de faste beløp fastsatt i samsvar med
bestemmelsene i bokstav d) eller e) ovenfor eller eventuelt
gjennomsnittet av disse inntektene eller faste beløp; dersom
beregningen av ytelser foretas på grunnlag av en normert
inntekt eller et fast beløp for alle tilbakelagte tidsrom etter
lovgivningen som den kompetente institusjon anvender,
skal den kompetente institusjon anse inntekten som det
skal tas hensyn til når det gjeldertrygdetid eller botid
tilbakelagt etter andre medlemsstaters lovgivning, for å være
lik en fiktiv inntekt som svarer til den normerte inntekten
eller det faste beløpet,

g) dersom beregningen av ytelser etter en medlemsstats
lovgivning foretas på grunnlag av en gjennomsnittlig avgift,
skal den kompetente institusjonen i denne medlemsstat
fastsette dette gjennomsnittet bare på grunnlag av trygdetid
tilbakelagt etter lovgivningen i nevnte stat.

2. Bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning om regulering
av de elementer som inngår ved beregningen av ytelser, skal etter
omstendighetene anvendes på elementer som den kompetente
institusjon i denne staten skal ta hensyn til, i samsvar med nr. 1
for trygdetid eller botid tilbakelagt etter andre medlemsstaters
lovgivning.

3. Dersom ytelsesbeløpet etter en medlemsstats lovgivning
skal fastsettes også ved at det tas hensyn til at det er andre
familiemedlemmer enn barn, skal den kompetente institusjon i
denne staten også ta i betraktning vedkommendes
familiemedlemmer som er bosatt på en annen medlemsstats
territorium, som om de var bosatt på den kompetente stats
territorium.

4. Dersom lovgivningen som den kompetente institusjon i en
medlemsstat anvender, gjør det nødvendig å legge til grunn en
lønn ved beregning av ytelser når artikkel 45 nr. 6 første og annet
ledd er anvendt, og dersom de eneste tidsrom som medregnes ved
fastsettelse av pensjonen i denne medlemsstat, er tidsrom med
fullstendig arbeidsløshet med ytelser i henhold til artikkel 71 nr.
1 bokstav a ii) eller bokstav b) ii) første punktum, skal den
kompetente institusjon i denne medlemsstat fastsette pensjonen
på grunnlag av den lønn som er brukt som referanselønn ved
tilståelse av nevnte ytelser ved arbeidsløshet og i samsvar med
bestemmelsene i lovgivningen den anvender.
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Artikkel 48 (11)

Trygdetid eller botid på mindre enn ett år

1. Uten hensyn til artikkel 46 nr. 2 skal institusjonen i en
medlemsstat ikke være pliktig til å tilstå ytelser for tidsrom som
er tilbakelagt etter lovgivningen den anvender og som skal legges
til grunn på det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer dersom:

- lengden på nevnte tidsrom er mindre enn ett år, og

- det ikke består noen rett til ytelser i henhold til
bestemmelsene i denne lovgivning på grunnlag av disse
tidsrom alene.

2. Den kompetente institusjon i hver av de andre berørte
medlemsstater skal medregne tidsrommene omhandlet i nr. 1 ved
anvendelse av artikkel 46 nr. 2, unntatt bokstav b).

3. Dersom anvendelse av nr. 1 ville føre til at alle institusjonene
i de berørte stater fritas for sine forpliktelser, skal ytelsene tilstås
utelukkende etter lovgivningen i den siste av disse statene hvis
vilkår er oppfylt, som om all trygdetid og botid tilbakelagt og
medregnet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 45 nr. 1 til 4,
hadde vært tilbakelagt etter denne stats lovgivning.

Artikkel 49 (11) (15)

Beregning av ytelser når vedkommende ikke samtidig
oppfyller de vilkår som stilles i henhold til alle de

lovgivningene trygdetid eller botid har vært tilbakelagt
under eller når vedkommende uttrykkelig har anmodet

om fastsettelsen av ytelser ved alder utsettes

1. Dersom vedkommende på et bestemt tidspunkt ikke
oppfyller vilkårene for tilståelse av ytelser som stilles i alle de
berørte medlemsstaters lovgivning som han har vært omfattet av,
etter at det eventuelt er tatt hensyn til artikkel 45 og /eller artikkel
40 nr. 3, men bare oppfyller vilkårene i en eller flere av dem, får
følgende bestemmelser anvendelse:

a) hver av de kompetente institusjoner som anvender en
lovgivning hvis vilkår er oppfylt, skal beregne ytelsesbeløpet
i samsvar med artikkel 46,

b) likevel slik at:

i) dersom vedkommende oppfyller vilkårene i minst to
lovgivninger uten at det er nødvendig å ta i betraktning
trygdetid eller botid tilbakelagt etter lovgivninger hvis
vilkår ikke er oppfylt, skal det ikke tas hensyn til
disse tidsrom ved anvendelse av artikkel 46 nr. 2, med
mindre medregning av disse tidsrommene gjør det mulig
å fastsette en større ytelse,

ii) dersom vedkommende oppfyller vilkårene i bare én
lovgivning uten at det er nødvendig å ta i betraktning
trygdetid eller botid tilbakelagt etter de lovgivninger
hvis vilkår ikke er oppfylt, skal ytelsesbeløpet i

henhold til artikkel 46 nr. 1 bokstav a) i) bare beregnes
i samsvar med bestemmelsene i den lovgivning hvis
vilkår er oppfylt, etter at det kun er tatt hensyn til de
tidsrom som er tilbakelagt etter denne lovgivning, med
mindre medregning av de tidsrom som er tilbakelagt
etter de lovgivninger hvis vilkår ikke er oppfylt, gjør
det mulig å fastsette en høyere ytelse i samsvar med
artikkel 46 nr. 1 bokstav a) ii).

Bestemmelsene i dette nummer får tilsvarende anvendelse når
vedkommende uttrykkelig har anmodet om at fastsettelsen av
ytelser ved alder utsettes i samsvar med artikkel 44 nr. 2 annet
punktum.

2. Den ytelsen eller de ytelsene som er tilstått etter en eller
flere av de berørte lovgivninger i tilfellet omhandlet i nr. 1, skal
etter at det eventuelt er tatt hensyn til artikkel 45, automatisk
beregnes på ny i samsvar med artikkel 46 etter hvert som de
vilkår som stilles i henhold til en eller flere av de øvrige
lovgivningene vedkommende har vært omfattet av oppfylles, og
etter at det eventuelt på nytt er tatt hensyn til nr. 1. Dette nummer
får tilsvarende anvendelse når en person anmoder om fastsettelsen
av ytelser ved alder, opptjent i henhold til lovgivningen i en eller
flere medlemsstater, som har vært suspendert i samsvar med
artikkel 44 nr. 2 annet punktum.

3. Ny beregning skal automatisk foretas i samsvar med nr. 1,
med mindre noe annet er fastsatt i artikkel 40 nr. 2, når de vilkår
som stilles i en eller flere av de berørte lovgivninger, ikke lenger er
oppfylt.

Artikkel 50 (11)

Tilståelse av en tilleggsytelse når summen av ytelser som
utbetales etter lovgivningen i de forskjellige

medlemsstater er lavere enn det minstebeløp som er
fastsatt i lovgivningen til den av disse stater på hvis

territorium mottakeren er bosatt

Mottakeren av ytelser som dette kapittel får anvendelse på, kan
ikke i den stat på hvis territorium vedkommende er bosatt og
etter hvis lovgivning vedkommende har krav på en ytelse, få
utbetalt et ytelsesbeløp som er mindre enn den minsteytelse som
er fastsatt i denne lovgivning for trygdetid eller botid som tilsvarer
alle de tidsrom som er tatt i betraktning ved fastsettelse av ytelsen
i samsvar med bestemmelsene i de foregående artikler. Den
kompetente institusjon i denne staten skal om nødvendig, så
lenge vedkommende er bosatt i denne staten, betale ham en
tilleggsytelse lik differansen mellom summen av ytelser som
utbetales i henhold til dette kapittel, og minsteytelsen.

Artikkel 51 (11)

Regulering og ny beregning av ytelser

1. Dersom ytelsene i de berørte medlemsstater endres med en
prosentsats eller med et bestemt beløp som følge av en økning av
levekostnadene, endringer i inntektsnivået eller andre forhold som
nødvendiggjør en tilpasning, skal denne prosentsats eller dette
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beløp anvendes direkte på ytelsene fastsatt i samsvar med artikkel
46, uten at det er nødvendig å foreta en ny beregning i samsvar
med nevnte artikkel.

2. Endres måten for tilståelse eller reglene for beregning av
ytelsene, skal derimot ny beregning foretas i samsvar med
artikkel 46.

KAPITTEL 4

YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM

Avsnitt 1

Rett til ytelser

Artikkel 52

Bosted i en annen medlemsstat enn den kompetente stat
- Alminnelige bestemmelser

En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er bosatt
på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente stat,
og som har pådratt seg en yrkesskade eller yrkessykdom, skal i
bostedsstaten ha rett til:

a) naturalytelser gitt for den kompetente institusjons regning
av institusjonen på bostedet i samsvar med bestemmelsene
i lovgivningen den anvender som om vedkommende var
trygdet der,

b) kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i samsvar
med bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Etter
avtale mellom den kompetente institusjon og institusjonen
på bostedet kan ytelsene likevel utbetales av sistnevnte
institusjon for førstnevntes regning i samsvar med
lovgivningen i den kompetente stat.

Artikkel 53

Grensearbeidere - Særregel

En grensearbeider kan også oppnå ytelser på den kompetente
stats territorium. Ytelsene skal gis av den kompetente institusjon
i samsvar med bestemmelsene i denne statens lovgivning som om
vedkommende var bosatt der.

Artikkel 54

Opphold i eller flytting til den kompetente stat

1. Arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende
omhandlet i artikkel 52, som oppholder seg på den kompetente
stats territorium, skal ha rett til ytelser i samsvar med
bestemmelsene i denne statens lovgivning selv om vedkommende
allerede har mottatt ytelser før sitt opphold. Denne bestemmelse
skal likevel ikke få anvendelse på grensearbeidere.

2. Arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende
omhandlet i artikkel 52, som flytter til den kompetente stats
territorium, skal ha rett til ytelser i samsvar med bestemmelsene
i denne statens lovgivning selv om vedkommende allerede har
mottatt ytelser før flyttingen.

Artikkel 55

Opphold utenfor den kompetente stat - Tilbakevending
eller flytting til en annen medlemsstat etter at

yrkesskade eller yrkessykdom inntraff - Nødvendig reise
til en annen medlemsstat for å få hensiktsmessig

behandling

1. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som har
pådratt seg en yrkesskade eller yrkessykdom, og:

a) som oppholder seg på territoriet til en annen medlemsstat
enn den kompetente stat, eller

b) som etter å ha fått rett til ytelser fra den kompetente
institusjon, får tillatelse fra denne institusjonen til å reise
tilbake til den medlemsstats territorium der vedkommende
er bosatt, eller til å flytte til en annen medlemsstats
territorium, eller

c) får tillatelse av den kompetente institusjon til å reise til en
annen medlemsstat for der å få hensiktsmessig behandling
for sin tilstand,

skal ha rett til:

i) naturalytelser gitt av institusjonen på oppholds- eller
bostedet for den kompetente institusjons regning i samsvar
med bestemmelsene i lovgivningen som den anvender, som
om vedkommende var trygdet der; tidsrommet det skal gis
ytelser for, skal imidlertid reguleres av den kompetente
stats lovgivning,

ii) kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i samsvar
med bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Etter avtale
mellom den kompetente institusjon og institusjonen på
oppholds- eller bostedet kan ytelsene likevel utbetales av
sistnevnte institusjon for førstnevnte institusjons regning i
samsvar med den kompetente stats lovgivning.

2. Tillatelsen som kreves i henhold til nr. 1 bokstav b), kan
bare nektes dersom det blir fastslått at reisen kan forverre
vedkommendes helsetilstand eller vanskeliggjøre den medisinske
behandling.

Tillatelsen som kreves i henhold til nr. 1 bokstav c), kan ikke
nektes når den aktuelle behandling ikke kan gis personen på
territoriet til den medlemsstat der vedkommende er bosatt.
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Artikkel 56

Skade under reise til eller fra arbeid

En skade som inntreffer under reise til eller fra arbeid på territoriet
til en annen medlemsstat enn den kompetente stat, skal anses
som inntruffet på den kompetente stats territorium.

Artikkel 57 (7)

Ytelser ved yrkessykdom når vedkommende har vært
utsatt for den samme risiko i flere medlemsstater

1. Når en person som har pådratt seg en yrkessykdom, har
utført arbeid som på grunn av sin art må antas å kunne forårsake
denne sykdommen under lovgivningen i to eller flere
medlemsstater, skal ytelsene som vedkommende eller hans
etterlatte kan gjøre krav på, utelukkende tilstås etter den siste av
disse statenes lovgivning hvis vilkår var oppfylt, eventuelt etter
at det er tatt hensyn til bestemmelsene i nr. 2 til 5.

2. Dersom tilståelse av ytelser ved yrkessykdom etter en
medlemsstats lovgivning er betinget av at sykdommen første
gang ble diagnostisert på dens territorium, skal dette vilkår anses
oppfylt også når sykdommen første gang er blitt diagnostisert på
en annen medlemsstats territorium.

3. Dersom tilståelse av ytelser ved yrkessykdom etter en
medlemsstats lovgivning er betinget av at sykdommen er
diagnostisert innen en bestemt tid etter at det siste arbeid som må
antas å kunne forårsake slik sykdom, er opphørt, skal den
kompetente institusjon i vedkommende stat når den undersøker
når det siste arbeid har funnet sted, i den utstrekning det er
nødvendig, ta hensyn til arbeid av samme art som er utført under
lovgivningen i enhver annen medlemsstat, som om det var utført
under den førstnevnte stats lovgivning.

4. Dersom tilståelse av ytelser ved yrkessykdom etter en
medlemsstats lovgivning er betinget av at et arbeid som må antas
å kunne forårsake vedkommende sykdom, er utført over et tidsrom
av en bestemt varighet, skal den kompetente institusjon i
vedkommende medlemsstat i den utstrekning det er nødvendig
medregne tidsrom da slikt arbeid ble utført etter lovgivningen i
enhver annen medlemsstat, som om det var utført under den
førstnevnte stats lovgivning.

5. I tilfelle av sklerogen pneumoconiose skal utgiftene til
kontantytelser, herunder pensjoner, fordeles mellom de
kompetente institusjoner i de medlemsstater der vedkommende
har utført arbeid som må antas å kunne forårsake vedkommende
sykdom. Fordelingen skal skje på grunnlag av forholdet mellom
lengden av trygdetid for alderspensjon eller botid omhandlet i
artikkel 45 nr. 1, som er tilbakelagt etter lovgivningen i hver av av
disse statene, og den samlede trygdetid for alderspensjon eller
botid tilbakelagt etter lovgivningen i alle disse statene på det
tidspunkt da den første utbetaling av ytelser fant sted.

6. Rådet skal etter forslag fra Kommisjonen enstemmig
fastsette hvilke yrkessykdommer bestemmelsene i nr. 5 skal
utvides til å omfatte.

Artikkel 58

Beregning av kontantytelser

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal foretas
på grunnlag av en gjennomsnittlig inntekt, skal fastsette slike
gjennomsnittlige inntekter utelukkende på grunnlag av stadfestede
inntekter i tidsrom tilbakelagt etter nevnte lovgivning.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal foretas
på grunnlag av en normert inntekt, skal utelukkende ta hensyn til
normerte inntekter eller, eventuelt, gjennomsnittet av normerte
inntekter for tidsrom tilbakelagt etter nevnte lovgivning.

3. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at størrelsen på kontantytelsene avhenger
av antall familiemedlemmer, skal også ta hensyn til vedkommendes
familiemedlemmer som er bosatt på en annen medlemsstats
territorium, som om de var bosatt på den kompetente stats
territorium.

Artikkel 59

Utgifter ved transport av en person som har pådratt seg en
yrkesskade eller yrkessykdom

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning har bestemmelser om dekning av utgifter til transport
av en person som har pådratt seg en yrkesskade eller
yrkessykdom, enten til vedkommendes bosted eller til sykehus,
skal dekke disse utgiftene til det tilsvarende sted på en annen
medlemsstats territorium der vedkommende er bosatt, forutsatt
at institusjonen har gitt forhåndssamtykke til slik transport etter
at det er tatt behørig hensyn til de grunner som gjør dette berettiget.
Det skal ikke kreves slikt samtykke dersom det dreier seg om en
grensearbeider.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning har bestemmelser om dekning av utgiftene til trans-
port av liket til en person som er død av en yrkesskade til
begravelsesstedet, skal dekke disse utgiftene til det tilsvarende
sted på en annen medlemsstats territorium der vedkommende
var bosatt på det tidspunkt da skaden inntraff.
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Avsnitt 2

Forverring av en yrkessykdom som det er gitt ytelser for

Artikkel 60 (7) (11)

1. Ved forverring av en yrkessykdom som en arbeidstaker
eller selvstendig næringsdrivende har mottatt eller mottar ytelser
for etter en medlemsstats lovgivning, får følgende bestemmelser
anvendelse:

a) dersom vedkommende, etter å ha mottatt ytelser, ikke har
utført slikt arbeid som må antas å kunne forårsake eller
forverre vedkommende sykdom under lovgivningen i en
annen medlemsstat, skal den kompetente institusjon i
førstnevnte stat dekke utgiftene til ytelsene etter at det er
tatt hensyn til forverringen i henhold til bestemmelsene i
lovgivningen den anvender,

b) dersom vedkommende, etter å ha mottatt ytelser, har utført
slikt arbeid under lovgivningen i en annen medlemsstat,
skal den kompetente institusjon i førstnevnte stat dekke
utgiftene til ytelsene i henhold til bestemmelsene i
lovgivningen den anvender uten å ta hensyn til forverringen.
Den kompetente institusjon i den annen medlemsstat skal
yte vedkommende person et tillegg som skal svare til
differansen mellom det ytelsesbeløp som etter
bestemmelsene i lovgivningen den anvender skal utbetales
etter at forverringen inntrådte, og det ytelsesbeløp som
skulle vært utbetalt før forverringen, dersom vedkommende
hadde pådratt seg sykdommen på et tidspunkt da han var
omfattet av denne medlemsstats lovgivning,

c) dersom en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
som lider av sklerogen pneumoconiose eller en sykdom
som omfattes av en beslutning truffet i henhold til artikkel
57 nr. 6, i tilfellet omhandlet i bokstav b), ikke har rett til
ytelser etter den annen medlemsstats lovgivning, skal den
kompetente institusjon i førstnevnte medlemsstat gi ytelsen
etter at det er tatt hensyn til forverringen i henhold til
bestemmelsene i lovgivningen den anvender. Den
kompetente institusjon i den annen medlemsstat skal likevel
dekke differansen mellom de kontantytelser, herunder
pensjoner, som skal gis av den kompetente institusjon i
førstnevnte medlemsstat etter at det er tatt hensyn til
forverringen og det tilsvarende ytelsesbeløp som skulle
vært utbetalt før forverringen.

d) bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning om reduksjon,
suspensjon eller bortfall kan ikke gjøres gjeldende overfor
mottakeren av ytelser fastsatt av to medlemsstaters
institusjoner i samsvar med bokstav b).

2. I tilfelle av forverring av en yrkessykdom som
bestemmelsene i artikkel 57 nr. 5 har vært anvendt på, får følgende
bestemmelser anvendelse:

a) den kompetente institusjon som har tilstått ytelser i henhold
til bestemmelsene i artikkel 57 nr. 1, skal utbetale ytelsene
i henhold til bestemmelsene i lovgivningen den anvender,
etter at det er tatt hensyn til forverringen,

b) utgifter til kontantytelser, herunder pensjoner, skal forsatt
fordeles mellom de institusjoner som var med på å dekke
utgiftene til de tidligere ytelsene i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 57 nr. 5. Dersom den yrkesskadde
på nytt har utført arbeid som må antas å kunne forårsake
eller forverre den aktuelle yrkessykdom, enten under
lovgivningen i en av medlemsstatene der vedkommende har
utført slikt arbeid, eller etter lovgivningen i en annen
medlemsstat, skal den kompetente institusjon i denne staten
likevel dekke differansen mellom ytelsene som skal gis etter
at det er tatt hensyn til forverringen, og ytelsene som skulle
vært utbetalt før forverringen.

Avsnitt 3

Forskjellige bestemmelser

Artikkel 61

Regler som tar hensyn til særlige forhold i visse
lovgivninger

1. Dersom det på territoriet til den medlemsstaten der
vedkommende befinner seg, ikke finnes noen trygdeordning ved
yrkesskade eller yrkessykdom, eller dersom en slik trygdeordning
finnes, men det ikke er opprettet noen institusjon som gir
naturalytelser, skal ytelsene gis av institusjonen på oppholds-
eller bostedet som er ansvarlig for å gi naturalytelser ved sykdom.

2. Dersom helt vederlagsfrie naturalytelser etter lovgivningen
i den kompetente stat er betinget av at mottakeren benytter en
helsetjeneste som er opprettet av arbeidsgiveren, skal
naturalytelser som gis i tilfellene omhandlet i artikkel 52 og artikkel
55 nr. 1, anses som gitt av en slik helsetjeneste.

3. Dersom lovgivningen i den kompetente stat omfatter en
ordning om arbeidsgivers plikter, skal naturalytelser som gis i
tilfellene omhandlet i artikkel 52 og artikkel 55 nr. 1, anses som
gitt etter anmodning av den kompetente institusjon.

4. Dersom den kompetente stats ordning for erstatning ved
yrkesskade ikke har karakter av pliktig trygd, skal naturalytelser
gis direkte av arbeidsgiver eller av den forsikringsgiver som opptrer
på vedkommendes vegne.

5. Dersom en medlemsstats lovgivning direkte eller indirekte
fastsetter at yrkesskade eller yrkessykdom som er inntruffet
eller konstatert på et tidligere tidspunkt, skal tas i betraktning
ved vurderingen av uførhetsgraden, av hvorvidt det foreligger rett
til ytelser og av ytelsenes størrelse, skal den kompetente
institusjon i vedkommende stat også ta i betraktning yrkesskade
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eller yrkessykdom som tidligere er inntruffet eller konstatert
etter lovgivningen i en annen medlemsstat, som om de var
inntruffet eller konstatert etter lovgivningen som denne
institusjonen anvender.

6. Dersom en medlemsstats lovgivning direkte eller indirekte
fastsetter at yrkesskade eller yrkessykdom som er inntruffet
eller konstatert på et senere tidspunkt, skal tas i betraktning ved
vurderingen av uførhetsgraden, av hvorvidt det foreligger rett til
ytelser og av ytelsenes størrelse, skal den kompetente institusjon
i vedkommende stat også ta i betraktning yrkesskade eller
yrkessykdom som er inntruffet eller konstatert på et senere
tidspunkt, i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat,
som om de var inntruffet eller konstatert etter lovgivningen som
denne institusjonen anvender, dersom:

1) det ikke er tilkjent erstatning for yrkesskaden eller
yrkessykdommen som er inntruffet eller konstatert på et
tidligere tidspunkt, i henhold til lovgivningen institusjonen
anvender,

2) det, uten hensyn til bestemmelsene i nr. 5, ikke er tilkjent
erstatning for yrkesskaden eller yrkessykdommen som er
inntruffet eller konstatert på et senere tidspunkt, i henhold
til lovgivningen i den annen medlemsstat, etter hvis
bestemmelser yrkesskaden eller yrkessykdommen er
inntruffet eller konstatert.

Artikkel 62

Bestemmelser om hvilken ordning som får anvendelse
når det er flere ordninger i bosteds- eller oppholdsstaten -

Begrensning i stønadsperiodenes varighet

1. Dersom lovgivningen i oppholds- eller bostedsstaten
omfatter flere trygdeordninger, får bestemmelsene i ordningen
for arbeidere i stålindustrien anvendelse på de arbeidstakere og
selvstendig næringsdrivende som er omhandlet i artikkel 52 og
artikkel 55 nr. 1. Dersom lovgivningen omfatter en særordning
for arbeidere i gruver eller lignende virksomheter, får likevel
bestemmelsene i denne ordning anvendelse på denne type
arbeidere, forutsatt at institusjonen på oppholds- eller bostedet
som de henvender seg til, er kompetent til å administrere en slik
ordning.

2. Dersom retten til å motta ytelser etter en medlemsstats
lovgivning er av begrenset varighet, kan institusjonen som
anvender denne lovgivningen, ta hensyn til det tidsrom da ytelsene
allerede er blitt gitt av en institusjon i en annen medlemsstat.

Avsnitt 4

Refusjon mellom institusjoner

Artikkel 63

1. Den kompetente institusjon skal refundere utgiftene til

naturalytelser gitt for dens regning etter bestemmelsene i artikkel
52 og artikkel 55 nr. 1.

2. Refusjonene omhandlet i nr. 1, skal fastsettes og foretas
etter de regler som er fastsatt i gjennomføringsforordningen
omhandlet i artikkel 98, mot dokumentasjon av de faktiske utgifter.

3. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan avtale andre refusjonsmåter eller gi avkall på
enhver refusjon mellom institusjonene som hører inn under deres
myndighet.

KAPITTEL 5

GRAVFERDSHJELP

Artikkel 64

Sammenlegging av trygdetid eller botid

Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis lovgivning
gjør ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse av rett til
gravferdshjelp betinget av tilbakelagt trygdetid eller botid, skal, i
den utstrekning det er nødvendig, medregne trygdetid eller botid
tilbakelagt etter enhver annen medlemsstats lovgivning, som om
de var tilbakelagt etter lovgivningen den anvender.

Artikkel 65

Rett til ytelser når dødsfallet inntreffer eller når
mottakeren er bosatt i en annen medlemsstat enn den

kompetente stat

1. Når en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende,
en pensjonist eller en person som fremmer krav om pensjon eller
et medlem av vedkommendes familie dør i en annen medlemsstat
enn den kompetente stat, skal dødsfallet anses som inntruffet på
sistnevnte stats territorium.

2. Den kompetente institusjon skal gi gravferdshjelp etter
lovgivningen som den anvender, selv om mottakeren er bosatt i
en annen medlemsstat enn den kompetente stat.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får også anvendelse når dødsfallet
skyldes yrkesskade eller yrkessykdom.

Artikkel 66

Utbetaling av ytelser i tilfelle en avdød pensjonist har
vært bosatt i en annen medlemsstat enn den der
institusjonen som skal gi naturalytelsene, ligger

I tilfeller der en pensjonist som har rett til pensjon i henhold til en
medlemsstats lovgivning eller til pensjoner i henhold til to eller
flere medlemsstaters lovgivning, dør mens vedkommende er
bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den der den
institusjonen ligger som i henhold til artikkel 28 skulle gitt
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naturalytelser til vedkommende, skal gravferdshjelp etter
lovgivningen som denne institusjonen anvender, utbetales av
nevnte institusjon for dens regning som om pensjonisten på
tidspunktet for dødsfallet var bosatt på territoriet til den
medlemsstat der institusjonen ligger.

Bestemmelsene i foregående ledd får tilsvarende anvendelse på
en pensjonists familiemedlemmer.

KAPITTEL 6

YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Avsnitt 1

Fellesbestemmelser

Artikkel 67

Sammenlegging av trygdetid eller ansettelsestid

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning gjør ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse
av rett til ytelser betinget av at trygdetid eller ansettelsestid er
tilbakelagt, skal i den utstrekning det er nødvendig, medregne
trydetid eller ansettelsestid som en person har tilbakelagt som
arbeidstaker etter enhver annen medlemsstats lovgivning, som
om det dreide seg om trygdetid tilbakelagt etter lovgivningen den
anvender, forutsatt at ansettelsestiden hadde vært ansett som
trygdetid dersom den hadde vært tilbakelagt etter denne
lovgivningen.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning gjør ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse
av rett til ytelser betinget av at ansettelsestid er tilbakelagt, skal
i den utstrekning det er nødvendig, medregne trygdetid eller
ansettelsestid som en person har tilbakelagt som arbeidstaker
etter enhver annen medlemsstats lovgivning, som om det dreide
seg om ansettelsestid tilbakelagt etter lovgivningen den anvender.

3. Med unntak av tilfellene omhandlet i artikkel 71 nr. 1
bokstav a) ii) og bokstav b) ii), skal anvendelsen av bestemmelsene
i nr. 1 og 2 være betinget av at vedkommende sist har tilbakelagt

- trygdetid når det gjelder nr. 1,

- ansettelsestid når det gjelder nr. 2,

i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen i henhold til hvilken
det fremmes krav om ytelser.

4. Dersom tidsrommet ytelsene tilstås for avhenger av
trygdetiden eller ansettelsestidens lengde, får bestemmelsene i
henholdsvis nr. 1 eller nr. 2 anvendelse.

Artikkel 68

Beregning av ytelser

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at ytelser skal beregnes på grunnlag av
størrelsen på den tidligere lønn, skal utelukkende ta hensyn til
den lønn vedkommende mottok for sitt siste arbeid på denne
statens territorium. Dersom vedkommendes siste arbeidsforhold
på denne statens territorium ikke var av minst fire ukers varighet,
skal ytelsene likevel beregnes på grunnlag av den lønn som på
den arbeidsløses bo- eller oppholdssted er vanlig for et arbeid
som tilsvarer eller er det samme som det vedkommende sist utførte
på en annen medlemsstats territorium.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis
lovgivning fastsetter at størrelsen på ytelsene avhenger av antall
familiemedlemmer, skal også ta hensyn til vedkommendes
familiemedlemmer som er bosatt på en annen medlemsstats
territorium, som om de var bosatt på den kompetente stats
territorium. Denne bestemmelse får ikke anvendelse dersom en
annen person i familiemedlemmenes bostedsstat har rett til ytelser
ved arbeidsløshet og familiemedlemmene tas i betraktning ved
beregningen av disse ytelsene.

Avsnitt 2

Arbeidsløse som reiser til en annen medlemsstat enn den
kompetente stat

Artikkel 69

Vilkår og begrensninger for opprettholdelse av rett til
ytelser

1. En helt arbeidsløs arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som oppfyller vilkårene for rett til ytelser i
henhold til en medlemsstats lovgivning, og som reiser til en eller
flere andre medlemsstater for å søke arbeid der, skal opprettholde
retten til ytelser på følgende vilkår og med følgende begrensninger:

a) vedkommende skal før avreisen være registrert som
arbeidssøker og ha vært til rådighet for arbeidsformidlingen
i den kompetente stat i minst fire uker etter at
vedkommende ble arbeidsløs. Den kompetente
arbeidsformidling eller den kompetente institusjon kan
likevel samtykke i at vedkommende reiser før utløpet av
denne fristen,

b) vedkommende skal registrere seg som arbeidssøker for
arbeidsformidlingen i hver av medlemsstatene
vedkommende reiser til og komme inn under den
kontrollordning som gjelder der. Dette vilkår skal anses
oppfylt for tidsrommet før registreringen dersom
registreringen finner sted innen sju dager etter at
vedkommende opphørte å være til rådighet for
arbeidsformidlingen i den stat vedkommende har forlatt.
Den kompetente arbeidsformidling eller den kompetente
institusjon kan i unntakstilfeller forlenge denne fristen,
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c) retten til ytelser skal gjelde i høyst tre måneder fra det
tidspunkt da vedkommende opphørte å være til rådighet
for arbeidsformidlingen i den stat vedkommende har forlatt,
forutsatt at det samlede tidsrom ytelser tilstås for, ikke er
lengre enn det tidsrom vedkommende har rett til ytelser i
henhold til denne statens lovgivning. For en sesongarbeider
skal varigheten videre være begrenset til tidsrommet som
gjenstår frem til avslutningen av den sesong som han er
ansatt for.

2. Dersom vedkommende reiser tilbake til den kompetente
stat før utløpet av det tidsrom han i henhold til bestemmelsene i
nr. 1 bokstav c) har rett til ytelser, skal vedkommende fortsatt ha
rett til ytelser etter denne statens lovgivning; dersom
vedkommende innen utløpet av dette tidsrom ikke reiser tilbake
til den kompetente stat, skal vedkommende tape enhver rett til
ytelser etter denne statens lovgivning. Den kompetente
arbeidsformidling eller den kompetente institusjon kan i
unntakstilfeller forlenge denne fristen.

3. Bestemmelsene i nr. 1 kan bare påberopes én gang mellom
to arbeidsperioder.

4. Dersom den kompetente stat er Belgia, skal en arbeidsløs
som reiser tilbake dit etter utløpet av fristen på tre måneder
fastsatt i nr. 1 bokstav c), gjenerverve rett til ytelser i denne
staten først etter å ha utført arbeid der i minst tre måneder.

Artikkel 70

Utbetaling av ytelser og refusjoner

1. I tilfellene omhandlet i artikkel 69 nr. 1, skal ytelsene gis av
institusjonen i hver av de stater der den arbeidsløse søker arbeid.

Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende var omfattet
av under sitt siste arbeid, skal refundere ytelsene.

2. Refusjonene omhandlet i nr. 1, skal fastsettes og foretas
etter de regler som er fastsatt i gjennomføringsforordningen
omhandlet i artikkel 98, enten mot dokumentasjon av de faktiske
utgifter eller på grunnlag av faste beløp.

3. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan avtale andre refusjons- og betalingsmåter eller
gi avkall på enhver refusjon mellom institusjonene som hører inn
under dem.

Avsnitt 3

Arbeidsløse som under sitt siste arbeid var bosatt på territoriet
til en annen medlemsstat enn den kompetente stat

Artikkel 71

1. Arbeidsløse arbeidstakere som under sitt siste arbeid var
bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente
stat, skal motta ytelser etter følgende bestemmelser:

a) i) grensearbeidere som er delvis eller periodevis
arbeidsløse i det foretaket der de er ansatt, skal motta
ytelser i henhold til bestemmelsene i den kompetente
stats lovgivning som om de var bosatt på denne statens
territorium; ytelsene skal utbetales av den kompetente
institusjon,

ii) grensearbeidere som er helt arbeidsløse, skal motta
ytelser i henhold til bestemmelsene i lovgivningen i
den medlemsstat på hvis territorium de er bosatt, som
om de under sitt siste arbeid hadde vært omfattet av
denne lovgivningen; ytelsene skal utbetales av
institusjonen på bostedet for dens egen regning,

b) i) arbeidstakere unntatt grensearbeidere som er delvis,
periodevis eller helt arbeidsløse, og som fortsatt er til
rådighet for arbeidsgiver eller for arbeidsformidlingen
på den kompetente stats territorium, skal motta
ytelser i henhold til bestemmelsene i denne statens
lovgivning som om de var bosatt på dens territorium;
ytelsene skal utbetales av den kompetente institusjon,

ii) arbeidstakere unntatt grensearbeidere som er helt
arbeidsløse, og som stiller seg til rådighet for
arbeidsformidlingen i den medlemsstat på hvis
territorium de er bosatt, eller som reiser tilbake til
denne statens territorium, skal motta ytelser i henhold
til bestemmelsene i denne statens lovgivning som om
de sist hadde utført arbeid der; ytelsene skal utbetales
av institusjonen på bostedet for dens egen regning.
Dersom arbeidstakeren allerede har oppnådd rett til
ytelser for den kompetente institusjons regning i den
medlemsstat hvis lovgivning vedkommende sist var
omfattet av, skal vedkommende likevel motta ytelser
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 69. Rett til
ytelser i henhold til lovgivningen i den stat på hvis
territorium den arbeidsløse er bosatt, skal suspenderes
for det tidsrom vedkommende i henhold til artikkel
69 kan gjøre krav på ytelser etter lovgivningen
vedkommende sist var omfattet av.

2. Så lenge en arbeidsløs har rett til ytelser i henhold til
bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) i) eller bokstav b) i), kan
vedkommende ikke gjøre krav på ytelser etter lovgivningen i den
medlemsstat på hvis territorium vedkommende er bosatt.
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KAPITTEL 7 (8)

FAMILIEYTELSER

Artikkel 72 (8)

Sammenlegging av trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom
med selvstendig næringsvirksomhet

Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis lovgivning
gjør ervervelse av rett til ytelser betinget av at trygdetid eller
ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet
er tilbakelagt, skal i den utstrekning det er nødvendig medregne
trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet som er tilbakelagt på territoriet til enhver
annen medlemsstat, som om det var tidsrom tilbakelagt etter
lovgivningen den anvender.

Artikkel 72a (9) (14)

Helt arbeidsløse arbeidstakere

En helt arbeidsløs arbeidstaker som artikkel 71 nr. 1 bokstav a)
ii) eller bokstav b) ii) første punktum får anvendelse på, skal for
de av sine familiemedlemmer som er bosatt på territoriet til den
samme medlemsstat som ham, motta familieytelser etter denne
statens lovgivning som om han under sitt siste arbeid hadde vært
omfattet av denne lovgivningen, og etter at det eventuelt er tatt
hensyn til bestemmelsene i artikkel 72. Ytelsene skal utbetales
av institusjonen på bostedet for dens egen regning.

Dersom den lovgivning som denne institusjonen anvender, har
bestemmelser om innkreving av avgifter fra arbeidsløse til dekning
av familieytelser, skal den ha rett til å innkreve slike avgifter i
samsvar med bestemmelsene i den lovgivning den anvender.

Artikkel 73 (8)

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende hvis
familiemedlemmer er bosatt i en annen medlemsstat enn

den kompetente stat

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VI, skal en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er omfattet
av en medlemsstats lovgivning, for de av sine familiemedlemmer
som er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat, ha rett til
familieytelser etter lovgivningen i førstnevnte stat som om de
var bosatt på den førstnevnte stats territorium.

Artikkel 74 (8)

Arbeidsløse hvis familiemedlemmer er bosatt i en annen
medlemsstat enn den kompetente stat

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VI, skal en arbeidsløs
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som mottar ytelser
ved arbeidsløshet etter lovgivningen i en medlemsstat, for de av
sine familiemedlemmer som er bosatt på territoriet til en annen

medlemsstat, ha rett til familieytelser etter lovgivningen i
førstnevnte stat som om de var bosatt på den førstnevnte stats
territorium.

Artikkel 75 (8)

Utbetaling av ytelser

1. Familieytelser skal i tilfellene omhandlet i artikkel 73, gis
av den kompetente institusjon i den stat hvis lovgivning
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er omfattet
av, og i tilfellene omhandlet i artikkel 74, av den kompetente
institusjon i den stat etter hvis lovgivning den arbeidsløse
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende mottar ytelser ved
arbeidsløshet. Ytelsene skal gis i samsvar med de bestemmelser
som anvendes av disse institusjonene, uansett om den fysiske
eller juridiske person som ytelsen skal utbetales til, er bosatt
eller oppholder seg på den kompetente stats territorium eller på
en annen medlemsstats territorium.

2. Dersom den person familieytelsene skal utbetales til, ikke
anvender dem til å forsørge familiemedlemmene, skal den
kompetente institusjon likevel etter anmodning fra og gjennom
institusjonen på familiemedlemmenes bosted eller den institusjon
eller det organ som for dette formål er utpekt av den kompetente
myndighet i familiemedlemmenes bostedsstat, utbetale nevnte
ytelser med frigjørende virkning til den fysiske eller juridiske
person som faktisk forsørger familiemedlemmene.

3. To eller flere medlemsstater kan, i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 8, avtale at den kompetente institusjon
skal utbetale de familieytelser det foreligger rett til etter
lovgivningen i disse statene eller i en av disse statene, til den
fysiske eller juridiske person som faktisk forsørger
familiemedlemmene, enten direkte eller gjennom institusjonen på
vedkommendes bosted.

Artikkel 76 (8)

Prioriteringsregler i tilfelle av samtidig rett til
familieytelser i henhold til lovgivningen i den

kompetente stat og i henhold til lovgivningen i den
medlemsstat der familiemedlemmene er bosatt

1. Dersom det for samme tidsrom og samme familiemedlem
og som følge av inntektsgivende arbeid foreligger rett til
familieytelser i henhold til lovgivningen i den medlemsstat på
hvis territorium familiemedlemmene er bosatt, skal retten til
familieytelser i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat,
eventuelt i samsvar med artikkel 73 eller 74, suspenderes med
inntil det beløp som er fastsatt i lovgivningen i førstnevnte
medlemsstat.

2. Dersom det ikke er søkt om ytelser i den medlemsstat på
hvis territorium familiemedlemmene er bosatt, kan den
kompetente institusjon i den annen medlemsstat anvende
bestemmelsene i nr. 1 som om ytelser var blitt tilstått i førstnevnte
medlemsstat.
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KAPITTEL 8

YTELSER TIL BARN SOM FORSØRGES AV
PENSJONISTER OG TIL

BARN SOM HAR MISTET EN AV ELLER BEGGE
FORELDRENE

Artikkel 77

Barn som forsørges av pensjonister

1. I denne artikkel menes med ytelser, barnetrygd til personer
som mottar pensjon ved alder, uførhet, yrkesskade eller
yrkessykdom, samt tillegg til eller forhøyelser av slike pensjoner
på grunn av barn , unntatt tillegg tilstått i henhold til
trygdeordninger for yrkesskade og yrkessykdom.

2. Ytelsene skal tilstås etter følgende regler uansett i hvilken
medlemsstat pensjonisten eller barna er bosatt:

a) en person som har rett til pensjon i henhold til lovgivningen
i bare én medlemsstat, i samsvar med lovgivningen i den
medlemsstat som er kompetent med hensyn til pensjonen,

b) en person som har rett til pensjon i henhold til lovgivningen
i flere medlemsstater:

i) i samsvar med lovgivningen i den av disse statene på
hvis territorium vedkommende er bosatt, dersom
vedkommende i henhold til denne stats lovgivning, og
eventuelt etter at det er tatt hensyn til bestemmelsene
i artikkel 79 nr. 1 bokstav a), i denne staten har opptjent
rett til en av ytelsene omhandlet i nr. 1,

ii) i andre tilfeller i samsvar med den av disse
medlemsstaters lovgivning som vedkommende lengst
har vært omfattet av, dersom vedkommende i henhold
til denne lovgivning, og eventuelt etter at det er tatt
hensyn til bestemmelsene i artikkel 79 nr. 1 bokstav
a), har opptjent rett til en av ytelsene omhandlet i nr.
1; dersom det ikke er opptjent slik rett til ytelser i
henhold til denne lovgivning, skal det undersøkes om
vilkårene for opptjening av rettigheter etter
lovgivningen i de øvrige berørte medlemsstater er til
stede, idet trygdetid eller botid tilbakelagt etter disse
medlemsstaters lovgivning legges til grunn i rekkefølge
etter avtagende lengde.

Artikkel 78

Barn som har mistet en av eller begge foreldrene

1. I denne artikkel menes med ytelser, barnetrygd og eventuelt
tilleggs- eller spesialytelser for barn som har mistet en av eller
begge foreldrene, samt barnepensjoner til slike barn, unntatt ytelser
tilstått i henhold til trygdeordninger for yrkesskade og
yrkessykdom.

2. Ytelser til barn som har mistet en av eller begge foreldrene,
skal tilstås etter følgende regler uansett i hvilken medlemsstat
barnet eller den fysiske eller juridiske person som faktisk forsørger
det, er bosatt:

a) et barn av en avdød arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som har vært omfattet av lovgivningen i
bare én medlemsstat, i samsvar med lovgivningen i denne
medlemsstaten,

b) et barn av en avdød arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som har vært omfattet av lovgivningen i
flere medlemsstater:

i) i samsvar med lovgivningen i den av disse statene på
hvis territorium barnet er bosatt, dersom det i henhold
til denne stats lovgivning, og eventuelt etter at det er
tatt hensyn til bestemmelsene i artikkel 79 nr. 1
bokstav a), er opptjent rett til en av ytelsene
omhandlet i nr. 1,

ii) i andre tilfeller i samsvar med den av disse
medlemsstaters lovgivning avdøde lengst har vært
omfattet av, dersom det i henhold til denne lovgivning,
og eventuelt etter at det er tatt hensyn til
bestemmelsene i artikkel 79 nr. 1 bokstav a), er
opptjent rett til en av ytelsene omhandlet i nr. 1;
dersom det ikke er opptjent slik rett til ytelser i henhold
til denne lovgivning, skal det undersøkes om vilkårene
for opptjening av rettigheter etter lovgivningen i de
øvrige berørte medlemsstater er til stede, idet trygdetid
eller botid tilbakelagt etter disse medlemsstaters
lovgivning legges til grunn i rekkefølge etter avtagende
lengde.

Den medlemsstats lovgivning som får anvendelse ved tilståelse
av ytelsene omhandlet i artikkel 77 til barn av en pensjonist, får
likevel fortsatt anvendelse etter vedkommende pensjonists død
ved tilståelse av ytelser til vedkommendes etterlatte barn.

Artikkel 79 (7)

Felles bestemmelser om ytelser til barn som forsørges av
pensjonister og til barn som har mistet en av eller begge

foreldrene

1. Ytelser i henhold til bestemmelsene i artikkel 77 og 78 skal
gis etter den lovgivning som er fastsatt ved anvendelse av disse
artiklene, av den institusjon som skal anvende lovgivningen, og
for denne institusjonens regning som om pensjonisten eller avdøde
utelukkende hadde vært omfattet av lovgivningen i den
kompetente stat.

Følgende skal likevel gjelde:
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a) dersom ervervelse, opprettholdelse eller gjenervervelse av
rett til ytelser etter denne lovgivning er avhengig av lengden
på trygdetid, ansettelsestid, tid med selvstendig
næringsvirksomhet eller botid, skal denne lengden fastsettes
etter at det eventuelt er tatt hensyn til bestemmelsene i
artikkel 45 eller 72,

b) dersom ytelsenes størrelse etter denne lovgivning beregnes
på grunnlag av pensjonens størrelse eller avhenger av
trygdetidens lengde, skal de teoretiske beløp fastsatt i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 46 nr. 2, legges til
grunn ved beregningen av ytelsenes størrelse.

2. Dersom anvendelsen av regelen i artikkel 77 nr. 2 bokstav
b) ii) og artikkel 78 nr. 2 bokstav b) ii) fører til at flere
medlemsstater blir kompetente som følge av at tidsrom er av
samme lengde, skal ytelsene i henhold til artikkel 77 eller artikkel
78 eventuelt ytes i samsvar med den av disse medlemsstaters
lovgivning som pensjonisten eller avdøde sist var omfattet av.

3. Rett til ytelser i henhold til enten nasjonal lovgivning alene
eller bestemmelsene i nr. 2 og i artikkel 77 og 78 skal suspenderes
dersom det på grunnlag av inntektsgivende arbeid er opptjent
rett til familieytelser eller barnetrygd for vedkommende barn
etter en medlemsstats lovgivning. I dette tilfelle skal disse anses
som en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivendes
familiemedlemmer.

AVDELING IV

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD
FOR VANDREARBEIDERE

Artikkel 80

Sammensetning og funksjon

1. Det skal i tilknytning til Kommisjonen for De europeiske
felleskap opprettes en administrativ kommisjon for trygd for
vandrearbeidere, heretter kalt «Den administrative kommisjon»,
sammensatt av en regjeringsrepresentant fra hver av
medlemsstatene, eventuelt bistått av tekniske rådgivere. En rep-
resentant for Kommisjonen for De europeiske felleskap skal
delta i Den administrative kommisjons møter med status som
rådgiver.

2. Den administrative kommisjon skal bistås i tekniske
spørsmål av Det internasjonale arbeidsbyrå innenfor rammen av
de avtaler som for dette formål er inngått mellom Det europeiske
økonomiske felleskap og Den internasjonale arbeidsorganisasjon.

3. Den administrative kommisjons vedtekter skal fastsettes
etter avtale mellom dens medlemmer.

Vedtak med hensyn til fortolkningsspørsmålene omhandlet i
artikkel 81 bokstav a) kan bare gjøres enstemmig. De skal i den
utstrekning det er nødvendig offentliggjøres.

4. Kommisjonen for De europeiske felleskap skal ivareta
sekretariatsoppgavene for Den administrative kommisjon.

Artikkel 81

Den administrative kommisjons oppgaver

Den administrative kommisjon skal ha som oppgave:

a) å behandle alle administrative spørsmål eller
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med
bestemmelsene i denne forordning og senere forordninger
eller i forbindelse med enhver avtale eller ordning som inngås
innenfor rammen av disse forordningene, uten at dette skal
berøre vedkommende myndigheters, institusjoners eller
enkeltpersoners rett til å benytte seg av de rettergangsmåter
og domstoler som er angitt i medlemsstatenes lovgivning, i
denne forordning eller i traktaten,

b) etter anmodning fra de kompetente myndigheter,
institusjoner eller domstoler i medlemsstatene å sørge for
oversettelse av dokumenter som gjelder anvendelsen av
denne fororordning, særlig oversettelse av krav fremmet av
personer som kan være omfattet av bestemmelsene i denne
forordning,

c) å fremme og utvikle samarbeidet mellom medlemsstatene
på trygdeområdet, særlig med sikte på sosiale og
helsemessige tiltak av felles interesse,

d) å fremme og utvikle samarbeidet mellom medlemsstatene,
etter at det er tatt hensyn til den tekniske utvikling innen
administrativ forvaltning, med sikte på å påskynde
fastsettelsen av ytelser etter bestemmelsene i denne
forordning, særlig ytelser ved uførhet, alder og dødsfall
(pensjoner),

e) å innhente det materiale som skal legges til grunn ved
regnskapsoversikter over de utgifter som skal belastes
medlemsstatenes institusjoner i henhold til bestemmelsene
i denne forordning, og å foreta de årlige regnskapsoppgjør
mellom nevnte institusjoner,

f) å utøve enhver annen funksjon på sitt ansvarsområde i
henhold til denne forordning og senere forordninger eller i
henhold til enhver avtale eller ordning som inngås innenfor
rammen av disse forordningene,

g) å fremsette forslag overfor Kommisjonen for De europeiske
felleskap med sikte på utarbeidelse av senere forordninger
og endring av denne forordning og senere forordninger.
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AVDELING V

DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE

Artikkel 82 (B)

Opprettelse, sammensetning og funksjoner

1. Det skal opprettes en rådgivende komité for trygd for
vandrearbeidere, heretter kalt «Den rådgivende komité»,
sammensatt av 90 medlemmer fordelt på hver medlemsstat som
følger:

a) to regjeringsrepresentanter, hvorav minst én skal være
medlem av Den administrative kommisjon,

b) to representanter for arbeidstakerorganisasjonene,

c) to representanter for arbeidsgiverorganisasjonene.

For hver av de nevnte grupper skal det for hver medlemsstat
oppnevnes et varamedlem.

2. Den rådgivende komités medlemmer og varamedlemmer skal
oppnevnes av Rådet, som ved oppnevning av arbeidstaker- og
arbeidsgiverrepresentantene skal søke å oppnå en sammensetning
av komitéen som sikrer en rimelig representasjon for de ulike
interesseområdene.

Listen over medlemmer og varamedlemmer skal av Rådet
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. Medlemmenes og varamedlemmenes funksjonstid skal være
to år. De kan gjenoppnevnes. Ved utløpet av deres funksjonstid
skal medlemmene og varamedlemmene fortsatt fungere inntil
etterfølger er oppnevnt eller gjenoppnevnelse finner sted.

4. En representant for Kommisjonen skal fungere som formann
for Den rådgivende komité. Formannen skal ikke delta ved
avstemning.

5. Den rådgivende komité skal møte minst én gang i året. Den
skal innkalles av formannen, enten på vedkommendes initiativ
eller etter skriftlig anmodning rettet til formannen fra minst en
tredel av medlemmene. Anmodningen skal inneholde konkrete
forslag til dagsorden.

6. Etter forslag fra formannen kan Den rådgivende komité
unntaksvis vedta å innhente uttalelser fra enkeltpersoner eller
representanter for organisasjoner som har stor erfaring i
trygdespørsmål. Komitéen kan videre på samme vilkår som Den
administrative kommisjon bistås i tekniske spørsmål av Det
internasjonale arbeidsbyrå innenfor rammen av de avtaler som
for dette formål er inngått mellom Det europeiske økonomiske
felleskap og Den internasjonale arbeidsorganisasjon.

7. Den rådgivende komités uttalelser og forslag skal grunngis.
De skal vedtas med absolutt flertall av de gyldig avgitte stemmer.

Komiteen skal med et flertall av stemmene fastsette sin
forretningsorden, som skal godkjennes av Rådet etter uttalelse
fra Kommisjonen.

8. Kommisjonen for De europeiske felleskap skal ivareta
sekretariatsoppgavene for Den rådgivende komité.

Artikkel 83

Den rådgivende komités oppgaver

Den rådgivende komité kan etter anmodning fra Kommisjonen
for De europeiske felleskap, Den administrative kommisjon eller
på eget initiativ:

a) drøfte generelle eller prinsipielle spørsmål og problemer
som oppstår i forbindelse med anvendelsen av de
forordninger som er vedtatt innenfor rammen av traktatens
artikkel 51,

b) avgi uttalelser til Den administrative kommisjon på
saksområdet og fremsette forslag med sikte på en eventuell
endring av forordningene.

AVDELING VI

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 84 (7)

Samarbeid mellom de kompetente myndigheter

1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter skal holde
hverandre underrettet om:

a) tiltak som er truffet med sikte på anvendelse av denne
forordning,

b) endringer i deres lovgivning som må antas å kunne berøre
anvendelsen av denne forordning.

2. Ved anvendelse av denne forordning skal medlemsstatenes
myndigheter og institusjoner bistå hverandre som om det dreide
seg om anvendelse av deres egen lovgivning. Den gjensidige ad-
ministrative bistand skal i prinsippet ytes vederlagsfritt av nevnte
myndigheter og institusjoner. De kompetente myndigheter i
medlemsstatene kan likevel inngå avtale om at visse utgifter skal
refunderes.

3. Ved anvendelse av denne forordning kan medlemsstatenes
myndigheter og institusjoner ta direkte kontakt med hverandre
og med de berørte personer eller deres representanter.
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4. En medlemsstats myndigheter, institusjoner eller domstoler
kan ikke avvise krav eller andre dokumenter som er fremlagt for
dem, med den begrunnelse at de er avfattet på en annen
medlemsstats offisielle språk. De kan eventuelt gjøre bruk av
bestemmelsene i artikkel 81 bokstav b).

5. a) Dersom en medlemsstats myndigheter eller
institusjoner i henhold til denne forordning eller
gjennomføringsforordningen omhandlet i artikkel 98
gir personopplysninger til en annen medlemsstats
myndigheter eller institusjoner, skal opplysningene
være underlagt bestemmelsene om databeskyttelse i
lovgivningen i den medlemsstaten som gir
opplysningene.

Enhver senere meddelelse, samt lagring, endring eller
sletting av opplysninger skal være underlagt
bestemmelsene om databeskyttelse i lovgivningen i
den medlemsstaten som mottar dem.

b) Bruk av personopplysninger til andre formål enn trygd
kan bare skje etter samtykke fra vedkommende per-
son eller i samsvar med andre garantier som er fastsatt
i nasjonal lovgivning.

Artikkel 85

Fritakelse for eller reduksjon av avgifter - Fritakelse for
legalisering

1. Enhver fritakelse for eller reduksjon av avgifter,
stempelavgifter, rettsgebyrer eller registreringsavgifter i henhold
til en medlemsstats lovgivning for akter eller dokumenter som
kreves fremlagt i henhold til denne medlemsstatens lovgivning,
skal utvides til også å omfatte akter eller dokumenter som kreves
fremlagt i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat eller i
henhold til denne forordning.

2. Attester, dokumenter og akter av enhver art som kreves
fremlagt ved anvendelse av denne forordning, skal være fritatt
for legalisering av diplomatiske og konsulære representasjoner.

Artikkel 86 (14)

Krav, erklæringer, klage eller anke fremsatt for en
myndighet, institusjon eller domstol i en annen

medlemsstat enn den kompetente stat

1. Krav, erklæringer, klage eller anke som i henhold til en
medlemsstats lovgivning skal være fremsatt for en myndighet,
institusjon eller domsmyndighet i denne staten innen en fastsatt
tidsfrist, skal anses som lovformig fremsatt når de innenfor samme
tidsfrist er fremsatt for en tilsvarende myndighet, institusjon
eller domsmyndighet i en annen medlemsstat. I dette tilfelle skal
den myndighet, institusjon eller domsmyndighet som har mottatt
nevnte krav, erklæringer, klage eller anke, straks oversende dem
til den kompetente institusjon, myndighet eller domsmyndighet

i førstnevnte medlemsstat enten direkte eller gjennom de
kompetente myndigheter i vedkommende medlemsstat. Den dag
da disse krav, erklæringer, klager eller anker ble fremsatt for en
myndighet, institusjon eller domstol i den annen medlemsstat,
skal anses som den dag de ble fremsatt for den kompetente
myndighet, institusjon eller domstol som skal behandle dem.

2. Dersom en person som i samsvar med en medlemsstats
lovgivning har rett til det, fremsetter et krav om familieytelser i
denne stat, selv om denne stat ikke har forrang som kompetent
stat, skal datoen for fremsettelse av det første kravet anses som
dato for fremsettelse av kravet for den kompetente myndighet,
institusjon eller domstol, forutsatt at et nytt krav blir fremsatt i
den stat som har forrang som kompetent stat, av en person som
har rett til dette i samsvar med denne stats lovgivning. Dette
andre kravet må fremsettes senest ett år etter at det er gitt melding
om avslag på det første kravet eller om opphør av utbetaling av
ytelser i førstnevnte medlemsstat.

Artikkel 87

Medisinske undersøkelser

1. Medisinske undersøkelser som skal foretas i henhold til en
medlemsstats lovgivning, kan etter anmodning fra den kompetente
institusjon utføres på en annen medlemsstats territorium av
institusjonen på den stønadsberettigedes oppholdssted eller
bosted, på vilkårene fastsatt i gjennomføringsforordningen
omhandlet i artikkel 98 eller, i mangel av slike vilkår, på de vilkår
som det er gjort avtale om mellom de kompetente myndigheter i
de berørte medlemsstater.

2. Medisinske undersøkelser utført på vilkårene som er fastsatt
i nr. 1, skal anses som utført på den kompetente stats territorium.

Artikkel 88

Overføringer fra en medlemsstat til en annen av beløp
som skal komme til utbetaling i henhold til denne

forordning

Pengeoverføringer etter denne forordning skal etter
omstendighetene foretas i samsvar med de avtaler som gjelder
mellom vedkommende medlemsstater på tidspunktet for
overføringen. Når det ikke foreligger slike avtaler mellom to
medlemsstater, skal de kompetente myndigheter i disse statene
eller de myndigheter internasjonale pengeoverføringer hører inn
under, inngå avtale om hvilke tiltak som er nødvendige for å
foreta slike overføringer.

Artikkel 89

Særregeler for anvendelse av visse medlemsstaters
lovgivning

Særregler for anvendelse av visse medlemsstaters lovgivning er
angitt i vedlegg VI.
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Artikkel 90 (8)

. . . . .

Artikkel 91

Avgifter som skal belastes arbeidsgivere eller foretak som
ikke er etablert i den kompetente stat

En arbeidsgiver kan ikke pålegges å betale høyere avgifter fordi
hans bopel eller forretningskontor ligger på territoriet til en annen
medlemsstat enn den kompetente stat.

Artikkel 92

Innkreving av avgifter

1. Avgifter som skal innbetales til en medlemsstats institusjon,
kan innkreves på en annen medlemsstats territorium etter den
administrative fremgangsmåte og med de garantier og fordeler
som gjelder for innkreving av avgifter som skal innbetales til en
tilsvarende institusjon i den sistnevnte stat.

2. Nærmere regler for anvendelse av bestemmelsene i nr. 1
skal i den utstrekning det er nødvendig, fastsettes i
gjennomføringsforordningen omhandlet i artikkel 98 eller ved
avtale mellom medlemsstatene. Slike regler kan også omfatte
fremgangsmåter ved tvangsinndrivelse.

Artikkel 93

Krav fra institusjoner som er ansvarlig for å utbetale
ytelser, overfor en erstatningsansvarlig tredjemann

1. Dersom en person mottar ytelser i henhold til en
medlemsstats lovgivning for en skade som skyldes forhold
inntruffet på en annen medlemsstats territorium, skal følgende
regler gjelde for eventuelle krav fra den institusjon som er ansvarlig
for å utbetale ytelser, overfor en erstatningsansvarlig tredjemann:

a) når den institusjon som er ansvarlig for å utbetale ytelser
etter lovgivningen den anvender, trer inn i de krav som
ytelsesmottakeren har overfor tredjemann, skal enhver
medlemsstat anerkjenne dette forhold,

b) når den institusjon som er ansvarlig for å utbetale ytelser,
har et selvstendig krav overfor tredjemann, skal enhver
medlemsstat anerkjenne dette kravet.

2. Dersom en person mottar ytelser i henhold til en
medlemsstats lovgivning for en skade som skyldes forhold
inntruffet på en annen medlemsstats territorium, får
bestemmelsene i nevnte lovgivning som regulerer i hvilke tilfeller
arbeidsgivere eller vedkommendes arbeidstakere er unntatt
sivilrettslig ansvar, anvendelse overfor nevnte person eller den
kompetente institusjon.

Bestemmelsene i nr. 1 får også anvendelse på krav fra den
institusjon som er ansvarlig for å utbetale ytelser, overfor en
arbeidsgiver eller vedkommendes arbeidstakere dersom det ikke
kan utelukkes at de er erstatningsansvarlige.

3. Når to eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheter i disse statene i samsvar med artikkel 36 nr. 3 og/
eller artikkel 63 nr. 3 har inngått avtale om avkall på refusjon
mellom de institusjoner som hører inn under deres myndighet,
skal følgende regler gjelde for eventuelle krav overfor en
erstatningsansvarlig tredjemann:

a) når institusjonen i oppholds- eller bostedsstaten tilstår en
person ytelser for en skade inntruffet på denne statens
territorium, kan institusjonen i samsvar med lovgivningen
den anvender, tre inn i et krav eller gjøre gjeldende et
selvstendig krav overfor en erstatningsansvarlig tredjemann,

b) ved anvendelse av bokstav a) skal:

i) den person som mottar ytelsene, anses som trygdet
ved institusjonen på oppholds- eller bostedet, og

ii) denne institusjon anses for å være den institusjon
som er ansvarlig for å gi ytelsen,

c) bestemmelsene i nr. 1 og 2 får fortsatt anvendelse med
hensyn til ytelser som ikke er omfattet av avtale om avkall
på refusjon som omhandlet i dette nr.

AVDELING VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 94 (7) (8) (11) (12)

Overgangsbestemmelser for arbeidstakere

1. Denne forordning skal ikke gi rett til ytelser for noe tidsrom
før 1. oktober 1972 eller før den får anvendelse i vedkommende
medlemsstat eller i en del av denne.

2. Enhver trygdetid og eventuelt enhver ansettelsestid eller
botid som er tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning før 1.
oktober 1972 eller før den dag da denne forordning får anvendelse
i vedkommende medlemsstat eller i en del av denne, skal medregnes
ved avgjørelsen av rett til ytelser etter denne forordning.

3. Med forbehold av bestemmelsene i nr. 1, kan rettigheter
opptjenes i henhold til denne forordning selv om de gjelder et
trygdetilfelle som er inntruffet før 1. oktober 1972 eller før denne
forordning får anvendelse i vedkommende medlemsstat eller i en
del av denne.

4. Enhver ytelse som på grunn av vedkommendes
statsborgerskap eller bosted ikke har vært fastsatt, eller som har
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vært suspendert, skal etter anmodning fra vedkommende
fastsettes eller utbetales på nytt fra 1. oktober 1972 eller fra den
dag da denne forordning får anvendelse i vedkommende
medlemsstat eller i en del av denne, med mindre tidligere fastsatte
rettigheter har ført til en utbetaling av et engangsbeløp.

5. Rettigheter for personer som har fått pensjon fastsatt før
1. oktober 1972 eller før den dag da denne forordning fikk
anvendelse i vedkommende medlemsstat eller i en del av denne,
kan etter anmodning fra vedkommende vurderes på nytt etter at
det er tatt hensyn til forordningens bestemmelser. Denne
bestemmelse får også anvendelse på de øvrige ytelser omhandlet
i artikkel 78.

6. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller nr. 5, er fremsatt
innen to år etter 1. oktober 1972 eller etter den dag da denne
forordning fikk anvendelse i vedkommende medlemsstat, skal
rettighetene etter denne forordning være opptjent med virkning
fra denne dag, uten at bestemmelsene i lovgivningen i noen
medlemsstat om tap eller foreldelse av rettigheter kan gjøres
gjeldende overfor vedkommende.

Tilsvarende gjelder ved anvendelse av denne forordning på de
territorier som 3. oktober 1990 ble innlemmet i
Forbundsrepublikken Tyskland, når anmodningen omhandlet i
nr. 4 eller nr. 5 er fremsatt innen to år etter 1. juni 1992.

7. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller nr. 5, er fremsatt
etter utløpet av et tidsrom på to år etter 1. oktober 1972 eller
etter den dag da denne forordning fikk anvendelse i vedkommende
medlemsstat, skal rettigheter som ikke er tapt eller foreldet,
opptjenes fra det tidspunkt anmodningen ble fremsatt, med
mindre gunstigere bestemmelser gjelder i en medlemsstats
lovgivning.

Tilsvarende gjelder ved anvendelse av denne forordning på de
territorier som 3. oktober 1990 ble innlemmet i
Forbundsrepublikken Tyskland, når anmodningen omhandlet i
nr. 4 eller nr. 5 er fremsatt innen to år etter 1. juni 1992.

8. I tilfelle av sklerogen pneumoconiose får bestemmelsen i
artikkel 57 nr. 5 anvendelse for kontantytelser ved yrkessykdom,
når utgiftene i mangel av avtale mellom vedkommende
institusjoner ikke har kunnet fordeles mellom dem før 1. oktober
1972.

9. Barnetrygd som utbetales til arbeidstakere sysselsatt i
Frankrike eller til arbeidsløse arbeidstakere som oppebærer
ytelser ved arbeidsløshet etter den franske lovgivning for de
familiemedlemmer som er bosatt i en annen medlemsstat 15.
november 1989, skal forsatt utbetales etter de satser, innenfor de
grenser og etter de regler som gjaldt på dette tidspunktet, så lenge
beløpet overstiger størrelsen på de ytelser det kan gjøres krav
om å få utbetalt fra 16. november 1989 og så lenge de berørte
personer er omfattet av fransk lovgivning. Det skal ikke tas
hensyn til avbrudd på under en måneds varighet og tidsrom for
hvilke det mottas ytelser ved sykdom eller arbeidsløshet.

Reglene for gjennomføring av dette nr., særlig fordelingen av
utgiftene i forbindelse med disse ytelsene, skal fastsettes etter
gjensidig avtale mellom de berørte medlemsstater eller deres
kompetente myndigheter etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon.

10. Rettigheter for personer som har fått fastsatt en pensjon
før ikrafttredelsen av artikkel 45 nr. 6, kan etter anmodning fra
vedkommende vurderes på nytt etter at det er tatt hensyn til
bestemmelsene i artikkel 45 nr. 6.

Artikkel 95 (6) (12)

Overgangsbestemmelser for selvstendig næringsdrivende

1. Denne forordning skal ikke gi rett til ytelser for noe tidsrom
før 1. juli 1982 eller før den dag den får anvendelse i vedkommende
medlemsstat eller i en del av denne.

2. Enhver trygdetid og eventuelt enhver botid, ansettelsestid
eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt etter
en medlemsstats lovgivning før 1. juli 1982 eller før den dag
denne forordning får anvendelse i vedkommende medlemsstat
eller i en del av denne, skal medregnes ved avgjørelsen av rett til
ytelser etter denne forordning.

3. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1, skal rettigheter
erverves i henhold til denne forordning selv om de gjelder et
trygdetilfelle som er inntruffet før 1. juli 1982 eller før den dag
denne forordning får anvendelse i vedkommende medlemsstat
eller i en del av denne.

4. Enhver ytelse som på grunn av vedkommendes
statsborgerskap eller bosted ikke har vært fastsatt, eller som har
vært suspendert, skal etter anmodning fra vedkommende fastsettes
eller utbetales på nytt fra 1. juli 1982 eller fra den dag denne
forordning får anvendelse i vedkommende medlemsstat eller i en
del av denne, med mindre tidligere fastsatte rettigheter har ført til
en utbetaling av et engangsbeløp.

5. Rettigheter for personer som har fått pensjon fastsatt før
1. juli 1982 eller før den dag denne forordning får anvendelse i
vedkommende medlemsstat eller i en del av denne, kan etter
anmodning fra vedkommende vurderes på nytt etter at det er tatt
hensyn til forordningens bestemmelser. Denne bestemmelse får
også anvendelse på de øvrige ytelser omhandlet i artikkel 78.

6. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller nr. 5, er fremsatt
innen to år etter 1. juli 1982 eller to år etter den dag denne
forordning får anvendelse i vedkommende medlemsstat, skal
rettigheter etter denne forordning erverves med virkning fra denne
dag, uten at bestemmelsene i lovgivningen i noen medlemsstat
om bortfall eller foreldelse av rettigheter kan gjøres gjeldende
overfor vedkommende.

Tilsvarende gjelder ved anvendelse av denne forordning på de
territorier som 3. oktober 1990 ble innlemmet i Forbunds-
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republikken Tyskland, når anmodningen omhandlet i nr. 4 eller
nr. 5 er fremsatt innen to år etter 1. juni 1992.

7. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 eller nr. 5, er fremsatt
etter utløpet av et tidsrom på to år etter 1. juli 1982 eller to år
etter den dag denne forordning får anvendelse i vedkommende
medlemsstat, skal rettigheter som ikke er bortfalt eller foreldet,
erverves fra det tidspunkt anmodningen ble fremsatt, med mindre
gunstigere bestemmelser gjelder i en medlemsstats lovgivning.

Tilsvarende gjelder ved anvendelse av denne forordning på de
territorier som 3. oktober 1990 ble innlemmet i
Forbundsrepublikken Tyskland, når anmodningen omhandlet i
nr. 4 eller nr. 5 er fremsatt innen to år etter 1. juni 1992.

Artikkel 95a (11)

Overgangsbestemmelser for anvendelse av forordning
(EØF) nr. 1248/92 (1)

1. Forordning (EØF) nr. 1248/92 skal ikke gi rett til ytelser
for noe tidsrom før 1. juli 1992.

2. Enhver trygdetid eller botid tilbakelagt etter en
medlemsstats lovgivning før 1. juli 1992, skal medregnes ved
avgjørelsen av rett til ytelser etter forordning (EØF) nr. 1248/92.

3. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 kan en rettighet
erverves i henhold til forordning (EØF) nr. 1248/92 selv om den
gjelder et trygdetilfelle som er inntruffet før 1. juli 1992.

4. Rettigheter for personer som har fått fastsatt en pensjon
før 1. juli 1992, kan etter anmodning fra vedkommende vurderes
på nytt etter at det er tatt hensyn til bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 1248/92.

5. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 4 er fremsatt innen to
år etter 1. juli 1992, skal rettigheter etter forordning (EØF)
nr. 1248/92 opptjenes med virkning fra denne dag, uten at
bestemmelsene i lovgivningen i noen medlemsstat om tap eller
foreldelse av rettigheter kan gjøres gjeldende overfor
vedkommende.

6. Dersom anmodningen i nr. 4 er fremsatt etter utløpet av et
tidsrom på to år etter 1. juli 1992, skal rettigheter som ikke er
tapt eller foreldet, erverves fra det tidspunkt anmodningen
fremsettes, med mindre gunstigere bestemmelser gjelder i en
medlemsstats lovgivning.

Artikkel 95b (14)

Overgangsbestemmelser for anvendelse av forordning
(EØF) nr. 1247/92 (2)

1. Forordning (EØF) nr. 1247/92 skal ikke gi rett til ytelser
for noe tidsrom før 1. juni 1992.

2. Enhver botid, ansettelsestid eller ethvert tidsrom med
selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt på en medlemsstats
territorium før 1. juni 1992 skal medregnes ved avgjørelsen av
rett til ytelser etter bestemmelsene i forordning (EØF)
nr. 1247/92.

3. Med forbehold for nr. 1 skal rettigheter erverves i henhold
til forordning (EØF) nr. 1247/92 selv om den gjelder et trygdetilfelle
som er inntruffet før 1. juni 1992.

4. Enhver særlig ikke-avgiftsbasert ytelse som på grunn av
vedkommende persons statsborgerskap ikke har vært tilstått eller
har vært suspendert, skal etter krav fra vedkommende tilstås
eller gjenopptas fra 1. juni 1992, med mindre tidligere fastsatte
rettigheter har ført til utbetaling av et engangsbeløp.

5. Rettigheter for personer som er tilstått en pensjon før
1. juni 1992, kan etter krav fra vedkommende vurderes på nytt
etter at det er tatt hensyn til bestemmelsene i forordning (EØF)
nr. 1247/92.

6. Dersom kravet omhandlet i nr. 4 eller 5 er fremsatt innen to
år etter 1. juni 1992, skal rettigheter etter forordning (EØF) nr.
1247/92 erverves med virkning fra denne dag, uten at
bestemmelsene i lovgivningen i noen medlemsstat om bortfall
eller foreldelse av rettigheter kan gjøres gjeldende overfor
vedkommende.

7. Dersom kravet omhandlet i nr. 4 eller 5 er fremsatt etter
utløpet av et tidsrom på to år etter 1. juni 1992, skal rettigheter
som ikke er bortfalt eller foreldet, erverves fra det tidspunkt
kravet ble fremsatt, med mindre gunstigere bestemmelser gjelder
i en medlemsstats lovgivning.

8. Anvendelsen av artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 1247/92
kan ikke medføre bortfall av ytelser som er tilstått før 1. juni
1992 av medlemsstatenes kompetente institusjoner i henhold til
avdeling III i forordning (EØF) nr. 1408/71, og som artikkel 10 i
sistnevnte forordning får anvendelse på.

9. Anvendelse av artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 1247/92
kan ikke medføre avslag på et krav om en særlig ikke-avgiftsbasert
ytelse, som tilstås som tillegg til pensjon når kravet er fremsatt
av en person som oppfylte vilkårene for å få nevnte ytelse før 1.
juni 1992, selv om vedkommende var bosatt på territoriet til en
annen medlemsstat enn den kompetente stat, forutsatt at kravet
om ytelsen fremsettes innen fem år etter 1. juni 1992.

10. Enhver særlig ikke-avgiftsbasert ytelse som tilstås som
tillegg til pensjon, og som ikke har vært tilstått eller har vært
suspendert fordi vedkommende er bosatt på territoriet til en
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, skal uten
hensyn til nr. 1 etter krav fra vedkommende tilstås eller gjenopptas
fra 1. juni 1992, i det første tilfellet med virkning fra den dato da
ytelsen skulle ha vært tilstått, og i det andre tilfellet fra den dato
da ytelsen ble suspendert.

(1) EFT nr. L 136 av 19. 5. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 136 av 19. 5. 1992, s. 7.
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11. Når de særlige ikke-avgiftsbaserte ytelsene omhandlet i
artikkel 4 nr. 2a i forordning (EØF) nr. 1408/71 for samme tidsrom
og for samme person kan tilstås i henhold til artikkel 10a i samme
forordning av den kompetente institusjon i den medlemsstat på
hvis territorium vedkommende er bosatt, og i henhold til nr. 1-10
i denne artikkel av den kompetente institusjon i en annen
medlemsstat, kan vedkommende sammenlagt bare få utbetalt et
beløp som tilsvarer det høyeste særlige ytelsesbeløp
vedkommende har rett til etter en av de berørte lovgivninger.

12. Reglene for gjennomføring av nr. 11 og særlig anvendelsen,
når det gjelder ytelsene nevnt i samme nummer, av bestemmelsene
om reduksjon, suspensjon eller bortfall fastsatt i én eller flere
medlemsstaters lovgivning, samt tildeling av differansebeløp, skal
fastsettes ved beslutning truffet av Den administrative kommisjon
for trygd for vandrearbeidere og eventuelt ved felles
overenskomst mellom de berørte medlemsstater eller deres
kompetente myndigheter.

Artikkel 96

Avtaler om refusjon mellom institusjoner

Avtaler inngått i henhold til artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og
artikkel 70 nr. 3 før 1. juli 1982, får også anvendelse på personer
denne forordning ble utvidet til å omfatte fra denne dag, med
mindre en av de medlemsstater som er parter i disse avtalene,
reiser innvendinger mot dette.

Det skal bare tas hensyn til slik innvending dersom den kompetente
institusjon i denne medlemsstaten underretter den kompetente
institusjon i den eller de andre berørte medlemsstater om dette
innen 1. oktober 1983. Gjenpart av underretningen skal
oversendes Den administrative kommisjon.

Artikkel 97

Underretning om visse bestemmelser

1. Underretningene omhandlet i artikkel 1 bokstav j), artikkel
5 og artikkel 8 nr. 2, skal stiles til formannen for Rådet for De
europeiske fellesskap. I underretningene skal dagen da de relevante
lover og ordninger trådte i kraft angis, eller dersom det dreier seg
om underretningene omhandlet i artikkel 1 bokstav j), skal den
dag angis da denne forordningen får anvendelse for de ordninger
som er nevnt i medlemsstatenes erklæringer.

2. Underretninger mottatt i samsvar med bestemmelsene i nr. 1,
skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 98

Gjennomføringsforordning

Regler for gjennomføring av denne forordning skal fastsettes i en
senere forordning.
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VEDLEGG I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

FORORDNINGENS PERSONKRETS

I. Arbeidstakere og/eller selvstendig næringsdrivende (Forordningens artikkel 1 bokstav a) ii)
og iii))

A. BELGIA

Ingen slike ordninger.

B. DANMARK

1. Som arbeidstaker i henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen skal anses enhver
person som utfører lønnet arbeid og som

a) før 1. september 1977 er omfattet av lovgivningen for yrkesskade og yrkessykdom,

b) etter 1. september 1977 er omfattet av lovgivningen om tilleggspensjon for
arbeidstakere (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).

2. Som selvstendig næringsdrivende i henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen skal
anses enhver person som i henhold til lov om dagpenger ved sykdom eller svangerskap
eller fødsel har rett til ytelsene på grunnlag av annen arbeidsinntekt enn lønnsinntekt.

C. TYSKLAND

Dersom en tysk institusjon er den kompetente institusjon for tilståelse av familieytelser i
samsvar med avdeling III kapittel 7 i forordningen, skal i henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i
forordningen:

a) som arbeidstaker anses enhver person som er pliktig trygdet ved arbeidsløshet, eller som
i forbindelse med denne trygden mottar kontantytelser fra syketrygden eller tilsvarende
ytelser,

b) som selvstendig næringsdrivende anses enhver person som utøver selvstendig
næringsvirksomhet, og som skal

- være trygdet eller betale avgifter til alderstrygd i en ordning for selvstendig
næringsdrivende, eller

- være trygdet i den pliktige pensjonstrygden.

D. SPANIA

Ingen slike ordninger

E. FRANKRIKE

Dersom den kompetente institusjon for tilståelse av familieytelser i henhold til forordningens
avdeling III kapittel 7 er en fransk institusjon:

1. skal som arbeidstaker i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a) ii) anses enhver
person som er pliktig trygdet i samsvar med artikkel L 311-2 i trygdeloven (Code de la
sécurité sociale), og som oppfyller minstekravene om arbeid og lønnsgodtgjørelse fastsatt
i artikkel L 313-1 i trygdeloven (Code de la sécurité sociale), for rett til kontantytelser
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ved sykdom, svangerskap og fødsel eller uførhet, eller den person som mottar disse
kontantytelsene,

2. skal som selvstendig næringsdrivende i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a) ii)
anses enhver person som utøver selvstendig næringsvirksomhet, og som plikter å være
trygdet og å betale avgifter til alderspensjon i henhold til en ordning for selvstendig
næringsdrivende.

F. HELLAS

1. Som arbeidstakere i henhold til artikkel 1 bokstav a) iii) i forordningen skal anses personer
som er trygdet innenfor rammen av OGA-ordningen, som utelukkende utfører lønnet
arbeid, eller som er eller har vært omfattet av en annen medlemsstats lovgivning, og som
derfor er eller har vært arbeidstaker i henhold til artikkel 1 bokstav a) i forordningen.

2. Ved tilståelse av barnetrygd etter den nasjonale ordning skal anses som arbeidstakere i
henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen, personer som er nevnt i artikkel 1
bokstav a) i) og iii) i forordningen.

G. IRLAND

1. Som arbeidstaker i henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen skal anses enhver
person som er trygdet i henhold til en pliktig eller frivillig ordning i samsvar med
bestemmelsene i avsnitt 5 og 37 i den kodifiserte lov om sosial trygd og velferd av 1981
[Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].

2. Som selvstendig næringsdrivende i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a) ii) skal
anses enhver person som er frivillig eller pliktig trygdet i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 17A i den kodifiserte lov om trygd og velferd [Social Welfare (Consolidation)
Act (1981)].

H. ITALIA

Ingen slike ordninger.

I. LUXEMBOURG

Ingen slike ordninger.

J. NEDERLAND

Som selvstendig næringsdrivende i henhold til artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen skal
anses enhver person som utøver en virksomhet eller et yrke uten at det foreligger en
arbeidskontrakt.

K. ØSTERRIKE

Får ikke anvendelse.

L. PORTUGAL

Ingen slike ordninger.

M. FINLAND

Personer som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende i henhold til lovgivningen om
arbeidspensjonsordningen, skal anses som henholdsvis arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a ii).
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N. SVERIGE

Personer som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende i henhold til lovgivningen om
yrkesskadetrygd, skal anses som henholdsvis arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende
i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a) ii)

O. DET FORENTE KONGERIKE

Som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende skal anses i henhold til artikkel 1 bokstav
a) ii) i forordningen enhver person som har status som arbeidstaker (employed earner) eller
selvstendig næringsdrivende (self-employed earner) i henhold til lovgivningen i Storbritannia
eller Nord-Irland, samt enhver person med status som arbeidstaker (employed person) eller
selvstendig næringsdrivende (self-employed person) som det betales avgifter for i henhold til
lovgivningen i Gibraltar.

II. Familiemedlemmer (Artikkel 1 bokstav f) annet punktum i forordningen)

A. BELGIA

Ingen slike ordninger.

B. DANMARK

For å fastsette om det foreligger rett til naturalytelser ved sykdom eller svangerskap og fødsel
i henhold til forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og artikkel 31, menes med begrepet
«familiemedlem»:

1) ektefellen til en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller en annen person som har
rett til ytelser i henhold til forordningen, forutsatt at ektefellen ikke selv har rett til
ytelser i henhold til forordningen, eller

2) et barn under 18 år som er omfattet av foreldremyndigheten til en person som har rett til
ytelser i henhold til forordningen.

C. TYSKLAND

Ingen slike ordninger.

D. SPANIA

Ingen slike ordninger.

E. FRANKRIKE

Med uttrykket «familiemedlem» menes enhver person omhandlet i artikkel L 512-3 i
trygdeloven (Code de la sécurité sociale).

F. HELLAS

Ingen slike ordninger.

G. IRLAND

For å fastsette om det foreligger rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel i
henhold til forordningen, skal «familiemedlem» bety enhver person som i henhold til helselovene
av 1947-1970 (Health Acts 1947-1970) anses som forsørget av arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende.
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H. ITALIA

Ingen slike ordninger.

I. LUXEMBOURG

Ingen slike ordninger.

J. NEDERLAND

Ingen slike ordninger.

K. ØSTERRIKE

Får ikke anvendelse.

L. PORTUGAL

Ingen slike ordninger

M. FINLAND

Ved fastsettelse av rett til naturalytelser i henhold til bestemmelsene i forordningens avdeling
III kapittel 1 menes med «familiemedlem» en ektefelle eller et barn som definert i lov om
syketrygd.

N. SVERIGE

Ved fastsettelse av rett til naturalytelser i henhold til bestemmelsene i forordningens avdeling
III kapittel 1 menes med «familiemedlem» en ektefelle eller et barn inntil fylte 18 år.

O. DET FORENTE KONGERIKE

For å fastsette om det foreligger rett til naturalytelser skal «familiemedlem» bety,

1. når det gjelder lovgivningen i Storbritannia og Nord-Irland:

1) en ektefelle, forutsatt at

a) denne person, enten det dreier seg om en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende eller en annen person som har rett til ytelser i henhold til
forordningen,

i) bor sammen med ektefellen, eller

ii) bidrar til dennes underhold,

og at

b)  ektefellen ikke

i) mottar lønn som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller har rett
til ytelser i henhold til denne forordning eller

ii) mottar ytelse eller pensjon på grunnlag av egen rettighetsopptjening,
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2) enhver person som forsørger et barn, forutsatt at

a) arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller en annen person som har
rett til ytelser i henhold til forordningen,

i) bor sammen med vedkommende person som mann og kone eller

ii) bidrar til vedkommendes underhold,

og at

b) vedkommende ikke

i) mottar lønn som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller har
rett til ytelser i henhold til forordningen eller

ii) mottar ytelse eller pensjon på grunnlag av egen rettighetsopptjening,

3) ethvert barn som personen, arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller
en annen person som har rett til ytelser i henhold til forordningen, får eller ville
kunne få barnetrygd for,

2. når det gjelder lovgivningen i Gibraltar:

enhver person som anses som forsørget i henhold til forordning om legeordningen for
gruppepraksis av 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).
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VEDLEGG II (A) (B) (8) (10) (15)

(Forordningens artikkel 1 bokstav j) og u))

I. Særordninger for selvstendig næringsdrivende som i henhold til artikkel 1 bokstav j)
fjerde ledd ikke omfattes av forordningens virkeområde

A. BELGIA

Ingen slike ordninger.

B. DANMARK

Ingen slike ordninger.

C. TYSKLAND

Trygde- og velferdsinstitusjonene (Versicherungs- und Versorgungswerke) for leger, tannleger,
dyrleger, apotekere, advokater, patentassessorer (Patentanwälte), notarer, revisorer
(Wirtschaftsprüfer), skatterådgivere og -representanter (Steuerbevollmächtigte), loser (Seelotsen)
og arkitekter, opprettet i henhold til delstatslovgivningen, og andre trygde- og
velferdsinstitusjoner, særlig hjelpekasser (Fürsorgeeinrichtungen) og den utvidede
honorarfordeling (erweiterte Honorarverteilung).

D. SPANIA

1. Frivillige pensjonsordninger som utfyller eller kommer i tillegg til den sosiale
trygdeordning, og som administreres av institusjoner som omfattes av den alminnelige
trygdelov av 6. desember 1941 og dens forskrifter av 26. mai 1943:

a) med hensyn til utfyllende ytelser eller tilleggsytelser til den sosiale trygdeordning,
eller

b) med hensyn til gjensidige forsikringsselskaper, som i henhold til nr. 7 i sjette
overgangsbestemmelse i den alminnelige trygdelov av 30. mai 1974 ikke er integrert
i trygdeordningen, og som dermed ikke erstatter institusjonene under den pliktige
trygdeordningen.

2. Pensjonsordning og/eller ordning med karakter av sosialhjelp eller veldedighet, administrert
av institusjoner som ikke omfattes av den alminnelige trygdelov eller loven av 6. desember
1941.

E. FRANKRIKE

1. Selvstendig næringsdrivende som ikke arbeider innen landbruket:

a) de supplerende alderstrygdordningene og trygdeordningene ved uførhet og dødsfall
for selvstendig næringsdrivende nevnt i artikkel L 658, L 659, L 663-11, L 663-12,
L 682 og L 683-1 i trygdeloven (Code de la sécurité sociale),

b) tilleggsytelsene nevnt i artikkel 9 i lov nr. 66.509 av 12. juli 1966.

2. Selvstendig næringsdrivende som arbeider innen landbruket:

Trygdeformene fastsatt i artikkel 1049 og 1234.19 i lov om landdistriktene (Code rural)
om henholdsvis sykdom og svangerskap eller fødsel, alder og yrkesskade og yrkessykdom
for selvstendig næringsdrivende som arbeider innen landbruket.
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F. HELLAS

Ingen slike ordninger.

G. IRLAND

Ingen slike ordninger.

H. ITALIA

Ingen slike ordninger.

I. LUXEMBOURG

Ingen slike ordninger.

J. NEDERLAND

Ingen slike ordninger.

K. ØSTERRIKE

Trygde- og velferdsinstitusjonene (Versicherungs- und Versorgungswerke) og andre trygde-
og velferdsinstitusjoner, særlig hjelpekasser (Fürsorgeeinrichtungen) og den utvidede
honorarfordeling (erweiterte Honorarverteilung) for leger, dyrleger, advokater og sivilingeniører
(Ziviltechniker).

L. PORTUGAL

Ingen slike ordninger

M. FINLAND

Får ikke anvendelse

N. SVERIGE

Får ikke anvendelse

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ingen slike ordninger.

II. Særlige stønader ved fødsel eller adopsjon som i henhold til artikkel 1 bokstav u) i) ikke er
omfattet av forordningens virkeområde

A. BELGIA

a) Nedkomststønad.

b) Adopsjonstilskudd (prime d�adoption).

B. DANMARK

Ingen.

C. TYSKLAND

Ingen.
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D. SPANIA

Ingen

E. FRANKRIKE

a) Stønad for små barn, utbetalt inntil barnet er 3 måneder.

b) Adopsjonsstønad (allocation d�adption).

F. HELLAS

Ingen.

G. IRLAND

Ingen.

H. ITALIA

Ingen.

I. LUXEMBOURG

a) Stønad under svangerskap,

b) nedkomststønad.

J. NEDERLAND

Ingen.

K. ØSTERRIKE

Nedkomststønadens alminnelige del.

L. PORTUGAL

Ingen.

M. FINLAND

Fødselspakken eller engangsutbetalingen av fødselsstønad i henhold til lov om stønad ved
svangerskap og fødsel.

N. SVERIGE

Ingen.

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

III. Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser i henhold til artikkel 4 nr. 2b som ikke omfattes av
forordningens virkeområde

A. BELGIA

Ingen.
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B. DANMARK

Ingen.

C. TYSKLAND

a) Ytelser som etter lovgivningen i en delstat tilstås uføre, særlig blinde.

b) Den sosiale tilleggsytelse etter lov av 28. juni 1990 om utjevning av pensjoner.

D. SPANIA

Ingen.

E. FRANKRIKE

Ingen.

F. HELLAS

Ingen.

G. IRLAND

Ingen.

H. ITALIA

Ingen.

I. LUXEMBOURG

Ingen.

J. NEDERLAND

Ingen.

K. ØSTERRIKE

Ytelser som med hjemmel i delstatenes lovgivning tilstås uføre og pleietrengende personer.

L. PORTUGAL

Ingen.

M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.
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VEDLEGG IIa (B) (10) (12) (13) (14) (15)

SÆRLIGE IKKE-AVGIFTSBASERTE YTELSER

(Forordningens artikkel 10a)

A. BELGIA

a) Stønad til uføre (lov av 27. februar 1987).

b) Garantert inntekt til eldre (lov av 1. april 1969).

c) Garanterte familieytelser (lov av 20. juli 1971).

B. DANMARK

a) Den faste attføringsytelsen som i henhold til bistandsloven utbetales som støtte til personer
under attføring.

b) Bostøtte til pensjonister (lov nr. 725 av 4. august 1994 om individuell boligstøtte som endret
ved lov nr. 204 av 29. mars 1995).

C. TYSKLAND

Ingen.

D. SPANIA

a)  Ytelser etter lov om sosial integrering av uføre (lov nr. 13/82 av 7. april 1982)

b) Kontante støtteytelser til eldre og uføre som er arbeidsudyktige (kongelig dekret nr. 2620/81
av 24. juli 1981).

c) Ikke-avgiftsbasert uførepensjon, ikke-avgiftsbasert pensjon ved arbeidsopphør og ikke-
avgiftsbaserte familieytelser til forsørgede barn, omhandlet i artikkel 132 nr. 1, 136a, 137a,
138a, 154a, 155a, 156a, 167, 168 nr. 2, 169 og 170 i den alminnelige trygdelov som endret ved
lov 26/90 av 20. desember 1990 om fastsettelse av ikke-avgiftsbaserte ytelser i trygden.

E. FRANKRIKE

a) Tilleggsstønad fra Det nasjonale solidaritetsfond (lov av 30. juni 1956).

b) Stønad til voksne uføre (lov av 30. juni 1975).

c) Særlig stønad (lov av 10. juli 1952).

F. HELLAS

a) Særlige ytelser til eldre (lov nr. 1296/82).

b) Stønad til barn av ikke-yrkesaktive mødre hvis ektemann er innkalt til militærtjeneste
(lov nr. 1483/84, artikkel 23 nr. 1).

c) Stønad til barn av ikke-yrkesaktive mødre hvis ektemann er i fengsel (lov nr. 1483/84, artikkel
23 nr. 2).

d) Stønad til personer som lider av medfødt hemolytisk anemi (lovdekret 321/69)(felles ministeriell
forskrift G4a/F.222/oik.2204).
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e) Stønad til døvstumme (unntakelseslov nr. 421/37)(felles ministeriell forskrift
G4B/F.422/oik.2205).

f) Stønad til alvorlig uføre (lovdekret nr. 162/73)(felles ministeriell forskrift G4a/F.225/oik.161).

g) Stønad til spasmofile (lovdekret nr. 162/72)(felles ministeriell forskrift G4a/F.224/oik.2207).

h) Stønad til alvorlig psykisk utviklingshemmede (lovdekret nr. 162/73)(felles ministeriell forskrift
G4b/423/oik.2208).

i) Stønad til blinde (lov nr. 958/79)(felles ministeriell forskrift G4b/F.421/oik.2209).

G. IRLAND

a) Støtte ved arbeidsløshet (Social Welfare (Consolidation) Act av 1981 tredje del, kapittel 2).

b) Alderspensjon og pensjon til blinde (ikke avgiftsbasert) (Social Welfare (Consolidation) Act
av 1981, tredje del kapittel 3).

c)  Enkepensjon og pensjon til barn som har mistet en av eller begge foreldrene (ikke
avgiftsbasert)(Social Welfare (Consolidation) Act av 1981, tredje del kapittel 4).

d) Stønad til enslige foreldre (Social Welfare Act av 1990, tredje del).

e) Stønad til pass (Social Welfare Act av 1990, fjerde del).

f) Tillegg til familieinntekt (Social Welfare Act av 1984, tredje del).

g)  Stønad til livsopphold for uføre (Health Act av 1970, artikkel 69).

h) Transportstønad (Health Act av 1970, artikkel 61).

i) Stønad til livsopphold til personer som lider av infeksjonssykdommer (Health Act av 1947,
artikkel 5 og artikkel 44 nr. 5).

j) Stønad til pleie i hjemmet (Health Act av 1970, artikkel 61).

k) Stønad til blinde (Blind Persons Act av 1920, kapittel 49).

l) Attføringsstønad til uføre (Health Act av 1970, artikkel 68, 69 og 72).

H. ITALIA

a) Sosialpensjon til ubemidlede statsborgere (lov nr. 153 av 30. april 1969).

b) Pensjoner, stønader og godtgjørelser til sivile uføre og funksjonshemmede (lov nr. 118 av 30.
mars 1974, nr. 18 av 11. februar 1980 og nr. 508 av 23. november 1988).

c) Pensjoner og godtgjørelser til døvstumme (lov nr. 381 av 26. mai 1970 og nr. 508 av 23.
november 1988).

d) Pensjoner og godtgjørelser til sivile blinde (lov nr. 382 av 27. mai 1970 og 508 av 23. november
1988).

e) Tillegg til minstepensjonen (lov nr. 218 av 4. april 1952, nr. 638 av 11. november 1983 og nr.
407 av 29. desember 1990).
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f) Tillegg til uførestønaden (lov nr. 222 av 12. juni 1984).

g) Månedlig stønad til varig personlig støtte til personer som er pensjonert fordi de er arbeidsuføre
(lov nr. 222 av 12. juni 1984).

I. LUXEMBOURG

a) Særlig stønad til alvorlig uføre (lov av 16. april 1979).

b) Stønad ved svangerskap og fødsel (lov av 30. april 1980).

J. NEDERLAND

Ingen

K. ØSTERRIKE

a) Kompensasjonstillegg (forbundslov av 9. september 1955 om alminnelig trygdeordning -
ASVG, forbundslov av 11. oktober 1978 om trygdeordning for personer beskjeftiget i
handelssektoren - GSVG og forbundslov av 11. oktober 1978 om trygdeordning for landbruket
BSVG).

b) Pleiestønad (Pflegegeld) etter forbundsloven om pleiestønad (Bundespflegegeldgesetz) unntatt
pleiestønad tilstått av ulykkesforsikringsinstitusjoner dersom funksjonshemningen skyldes
en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.

L. PORTUGAL

a)  Ikke-avgiftsbasert barnetrygd (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980).

b) Stønad til ammende mødre (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980).

c) Tilleggsstønad til uføre barn og unge (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980).

d) Stønad til elever i spesialskoler (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980).

e)  Ikke-avgiftsbaserte pensjoner til barn som har mistet en av eller begge foreldrene (lovdekret
nr. 160/80 av 27. mai 1980).

f) Ikke-avgiftsbasert uførepensjon (lovdekret nr. 464/80 av 13. oktober 1980).

g) Ikke-avgiftsbasert alderspensjon (lovdekret nr. 464/80 av 13. oktober 1980).

h) Tilleggspensjon til alvorlig uføre (lovdekret nr. 160/80 av 27. mai 1980).

i) Ikke-avgiftsbasert enkepensjon (forordning nr. 52/81 av 11. november 1981).

M. FINLAND

a) Barneomsorgsstønad (lov om barneomsorgsstønad, 444/69).

b) Ytelser til uføre (lov om ytelser til uføre, 124/88).

c) Bostøtte til pensjonister (lov om bostøtte til pensjonister, 591/78).

d) Grunnstønad ved arbeidsløshet (lov om stønad ved arbeidsløshet, 602/84) i tilfeller der en
person ikke fyller de tilsvarende kravene for tilståelse av tilleggsstønad.
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N. SVERIGE

a) Kommunalt botilskudd til folkepensjonens grunnbeløp (lov 1962:392, gjenopptrykt
1976:1014).

b)  Uførestønad som ikke utgjør tillegg til pensjon (lov 1962:381, gjenopptrykt 1982:120).

c) Pleiestønad for funksjonshemmede barn (lov 1962:381, gjenopptrykt 1982: 120).

O. DET FORENTE KONGERIKE

a) ......

b) Pleiestønad (lov av 20. mars 1975 om trygd, artikkel 37, og lov (Nord-Irland) av 20. mars 1975
om trygd, artikkel 37).

c) Familietillegg (lov av 25. juli 1986 om trygd, artikkel 20 til 22, og forordning (Nord-Irland)
av 5. november 1986 om trygd, artikkel 21 til 23).

d) Hjelpestønad (lov av 20. mars 1975 om trygd, artikkel 35, og lov (Nord-Irland) av 20. mars
1975 om trygd, artikkel 35).

e) Inntektsstøtte (lov av 25. juli 1986 om trygd, artikkel 20 til 22 og artikkel 23, og forordning
(Nord-Irland) av 5. november 1986 om trygd, artikkel 21 til 24).

f) Stønad til livsopphold for uføre (lov av 27. juni 1991 om stønad til livsopphold for uføre og
om arbeidsstønad til uføre, artikkel 1 og forordning (Nord-Irland) av 24. juli 1991 om stønad
til livsopphold for uføre og arbeidsstønad til uføre).

g) Arbeidsstønad til uføre (lov av 27. juni 1991 om stønad til livsopphold for uføre og om
arbeidsstønad til uføre, artikkel 6 og forordning (Nord-Irland) av 24. juli 1991 om stønad til
livsopphold for uføre og arbeidsstønad til uføre, artikkel 8).

h) Inntektsavhengig støtte til arbeidssøkende (Jobseekers Act 1995, 28. juni 1995, avsnitt
I 2) d) ii) og 3) og Jobseekers (Northern-Ireland) Order 1995, 18. oktober 1995, artikkel
3 2) d) ii) og artikkel 5.
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VEDLEGG III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

BESTEMMELSER I TRYGDEAVTALER SOM FORTSATT SKAL GJELDE UTEN HENSYN
TIL FORORDNINGENS ARTIKKEL 6 - BESTEMMELSER I TRYGDEAVTALER SOM IKKE

FÅR ANVENDELSE PÅ ALLE PERSONER SOM OMFATTES AV FORORDNINGEN

(Forordningens artikkel 7 nr. 2 bokstav c) og artikkel 3 nr. 3)

Generelle merknader

1. I den utstrekning bestemmelsene nevnt i dette vedlegg inneholder henvisninger til andre
avtalebestemmelser, skal disse henvisningene erstattes av henvisninger til tilsvarende bestemmelser
i forordningen, med mindre disse avtalebestemmelsene er inntatt i dette vedlegg.

2. Oppsigelsesklausulen i en trygdeavtale der visse bestemmelser er inntatt i dette vedlegg, skal
opprettholdes når det gjelder disse bestemmelsene.

A. Bestemmelser i trygdeavtaler som fortsatt skal gjelde uten hensyn til forordningens
artikkel 6 (Forordningens artikkel 7 nr. 2 bokstav c))

1. BELGIA - DANMARK

Ingen avtale.

2. BELGIA - TYSKLAND

a) Artikkel 3 og 4 i sluttprotokollen av 7. desember 1957 til den generelle avtalen av samme
dag i den form den har i tilleggsprotokollen av 10. november 1960,

b) tilleggsavtale nr. 3 av 7. desember 1957 til den generelle avtalen av samme dag i den form
den har i tilleggsprotokollen av 10. november 1960 (utbetaling av pensjoner for
tidsrommet før den generelle avtalens ikrafttredelse).

3. BELGIA - SPANIA

Ingen.

4. BELGIA - FRANKRIKE

a)  Artikkel 13, 16 og 23 i tilleggsavtalen av 17. januar 1948 til den generelle avtale av
samme dag (gruvearbeidere og lignende virksomheter),

b) brevveksling av 27. februar 1953 (anvendelse av artikkel 4 nr. 2 i den generelle avtalen av
17. januar 1948),

c) brevveksling av 29. juli 1953 om stønad til eldre arbeidstakere.

5. BELGIA - HELLAS

Artikkel 15 nr. 2, artikkel 35 nr. 2 og artikkel 37 i den generelle avtalen av 1. april 1958.

6. BELGIA - IRLAND

Ingen avtale.
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7. BELGIA - ITALIA

Artikkel 29 i avtalen av 30. april 1948.

8. BELGIA - LUXEMBOURG

Artikkel 2 og 4 i avtalen av 27. oktober 1971 (den oversjøiske trygdeordning).

9. BELGIA - NEDERLAND

Artikkel 2 og 4 i avtalen av 4. februar 1969 (oversjøisk yrkesaktivitet).

10. BELGIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 4. april 1977 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Punkt III i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

11. BELGIA - PORTUGAL

Artikkel 1 og 5 i konvensjonen av 13. januar 1965 (trygd for arbeidstakere i Belgisk Kongo og
i Ruanda-Urundi) i den ordlyd som står i avtalen inngått ved brevveksling av 18. juni 1982.

12. BELGIA - FINLAND

Ingen avtale.

13. BELGIA - SVERIGE

Ingen avtale.

14. BELGIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

15. DANMARK - TYSKLAND

a) Punkt 15 i sluttprotokollen til trygdeavtalen av 14. august 1953,

b) tilleggsavtale av 14. august 1953 til ovennevnte avtale.

16. DANMARK - SPANIA

Ingen avtale.

17. DANMARK - FRANKRIKE

Ingen.

18. DANMARK - HELLAS

Ingen avtale.

19. DANMARK - IRLAND

Ingen avtale.
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20. DANMARK - ITALIA

Ingen avtale.

21. DANMARK - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

22. DANMARK - NEDERLAND

Ingen avtale.

23. DANMARK - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 16. juni 1987 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Punkt III i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

24. DANMARK - PORTUGAL

Ingen avtale.

25. DANMARK - FINLAND

Artikkel 10 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992.

26. DANMARK - SVERIGE

Artikkel 10 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992.

27. DANMARK - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

28. TYSKLAND - SPANIA

Artikkel 4 nr. 1 og artikkel 45 nr. 2 i trygdeavtalen av 4. desember 1973.

29. TYSKLAND - FRANKRIKE

a) Artikkel 11 nr. 1, artikkel 16 annet ledd og artikkel 19 i den generelle avtalen av
10. juli 1950,

b) artikkel 9 i tilleggsavtale nr. 1 av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dag
(gruvearbeidere og lignende virksomheter),

c) tilleggsavtale nr. 4 av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dag i den form den
har i tilleggsavtale nr. 2 av 18. juni 1955,

d) avdeling I og III i tilleggsavtale nr. 2 av 18. juni 1955,

e) punkt 6, 7 og 8 i den generelle protokoll av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av
samme dag,

f) avdeling II, III og IV i avtalen av 20. desember 1963 (trygd i Saarland).
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30. TYSKLAND - HELLAS

a) Artikkel 5 nr. 2 i den generelle avtalen av 25. april 1961.

b) Artikkel 8 nr. 1, artikkel 8 nr. 2 bokstav b), artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 til 11, samt
kapittel I og IV når de gjelder disse artiklene, i avtalen om arbeidsløshetstrygd av
31. mai 1961, samt protokollnote av 14. juni 1980.

c) Protokoll av 7. oktober 1991 sammenholdt med overenskomsten av 6. juli 1984 mellom
regjeringen i Den tyske demokratiske republikk og Republikken Hellas om regulering av
visse spørsmål i tilknytning til pensjon.

31. TYSKLAND - IRLAND

Ingen avtale.

32. TYSKLAND - ITALIA

a)  Artikkel 3 nr. 2, artikkel 23 nr. 2, artikkel 26 og artikkel 36 nr. 3 i avtalen av 5. mai 1953
(trygd),

b) tilleggsavtale av 12. mai 1953 til avtalen av 5. mai 1953 (utbetaling av pensjoner for tidsrommet
før avtalens ikrafttredelse).

33. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artikkel 4, 5, 6 og 7 i traktaten av 11. juli 1959 (Ausgleichsvertrag) (bileggelse av tvisten
mellom Tyskland og Luxembourg).

34. TYSKLAND - NEDERLAND

a) Artikkel 3 nr. 2 i avtalen av 29. mars 1951,

b) artikkel 2 og 3 i tilleggsavtale nr. 4 av 21. desember 1956 til avtalen av 29. mars 1951
(avklaring av rettigheter opptjent av nederlandske arbeidstakere etter det tyske
trygdesystemet mellom 13. mai 1940 og 1. september 1945).

35. TYSKLAND - ØSTERRIKE

a) Artikkel 41 i avtalen om trygd av 22. desember 1966, endret ved tilleggsavtale nr. 1 av
10. april 1969, nr. 2 av 29. mars 1974 og nr. 3 av 29. august 1980.

b) Nr. 3 bokstav c, nr. 3 bokstav d, nr. 17, nr. 20 bokstav a og nr. 21 i sluttprotokollen til den
nevnte avtale.

c) Artikkel 3 i den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en tredjestat.

d) Nr. 3 bokstav g) i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast
opphold i en tredjestat.

e) Artikkel 4 nr. 1 i den nevnte avtale for tysk lovgivning som fastsetter at skade (og
yrkessykdom) inntruffet utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium og
tilbakelagte tidsrom utenfor dette territorium ikke gir rett til utbetaling av ytelser, eller
gir rett til utbetaling av ytelser bare på visse vilkår når de personer som har rett til
ytelsene, har fast opphold utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, i tilfeller
der:



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/65

i) ytelsen 1. januar 1994 allerede er blitt tilstått eller vil kunne tilstås,

ii)  mottakeren har bosatt seg i Østerrike før 1. januar 1994, og utbetalingen av pensjon
fra pensjons- og ulykkestrygden begynner før 31. desember 1994;

dette gjelder også tidsrom der det er mottatt en annen pensjon, herunder etterlattepensjon,
som trer i stedet for den første, når utbetalingsperiodene følger etter hverandre uten
avbrudd.

f)  Nr. 19 bokstav b i sluttprotokollen til den nevnte avtale. Ved anvendelse av nr. 3
bokstav c) i denne bestemmelse skal det beløp som tas i betraktning av vedkommende
institusjon, ikke overstige det beløp som skal belastes denne institusjonen for et tilsvarende
tidsrom.

g) Artikkel 2 i tilleggsavtale nr. 1 av 10. april 1969 til den nevnte avtale.

h)  Artikkel 1 nr. 5 og artikkel 8 i avtalen om ytelser ved arbeidsløshet av 19. juli 1978.

i) Nr. 10 i sluttprotokollen til den nevnte avtale.

36. TYSKLAND - PORTUGAL

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen av 6. november 1964.

37. TYSKLAND - FINLAND

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 23. april 1979.

b) Nr. 9 bokstav a) i sluttprotokollen til den nevnte avtale.

38. TYSKLAND - SVERIGE

a) Artikkel 4 nr. 2 i avtalen om trygd av 27. februar 1976.

b) Nr. 8 bokstav a) i sluttprotokollen til den nevnte avtale.

39. TYSKLAND - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 nr. 1 og 6 og artikkel 7 nr. 2 til 6 i trygdeavtalen av 20. april 1960,

b) artikkel 2 til 7 i sluttprotokollen til trygdeavtalen av 20. april 1960,

c) artikkel 2 nr. 5 og artikkel 5 nr. 2 til 6 i avtalen om arbeidsløshetstrygd av 20. april 1960.

40. SPANIA - FRANKRIKE

Ingen.

41. SPANIA - HELLAS

Ingen avtale.

42. SPANIA - IRLAND

Ingen avtale.
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43. SPANIA - ITALIA

Artikkel 5, artikkel 18 nr. 1 bokstav c) og artikkel 23 i trygdeavtalen av 30. oktober 1979.

44. SPANIA - LUXEMBOURG

a) Artikkel 5 nr. 2 i avtalen av 8. mai 1969,

b) artikkel 1 i forvaltningsavtalen av 27. juni 1975 om anvendelse av avtalen av 8. mai 1969
for selvstendig næringsdrivende.

45. SPANIA - NEDERLAND

Artikkel 23 nr. 2 i trygdeavtalen av 5. februar 1974.

46. SPANIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 6. november 1981 for personer som har fast opphold i
en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

47. SPANIA - PORTUGAL

Artikkel 4 nr. 2, artikkel 16 nr. 2 og artikkel 22 i den generelle avtalen av 11. juni 1969.

48. SPANIA - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 19. desember 1985.

49. SPANIA - SVERIGE

Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 16 i avtalen om trygd av 4. februar 1983.

50. SPANIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

51. FRANKRIKE - HELLAS

Artikkel 16 fjerde ledd og artikkel 30 i den generelle avtalen av 19. april 1958.

52. FRANKRIKE - IRLAND

Ingen avtale.

53. FRANKRIKE - ITALIA

a) Artikkel 20 og 24 i den generelle avtalen av 31. mars 1948,

b) brevveksling av 3. mars 1956 (ytelser ved sykdom for sesongarbeidere i landbruket).

54. FRANKRIKE - LUXEMBOURG

Artikkel 11 og 14 i tilleggsavtalen av 12. november 1949 til den generelle avtalen av samme dag
(gruvearbeidere og lignenede virksomheter).
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55. FRANKRIKE - NEDERLAND

Artikkel 11 i tilleggsavtalen av 1. juni 1954 til den generelle avtalen av 7. januar 1950
(gruvearbeidere og lignenede virksomheter).

56. FRANKRIKE - ØSTERRIKE

Ingen.

57. FRANKRIKE - PORTUGAL

Ingen.

58. FRANKRIKE - FINLAND

Ingen.

59. FRANKRIKE - SVERIGE

Ingen.

60. FRANKRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

Noteveksling av 27. og 30. juli 1970 om situasjonen med hensyn til trygd for lærere fra
Det forente kongerike som midlertidig underviser i Frankrike innenfor rammen av kulturavtalen
av 2. mars 1948.

61. HELLAS - IRLAND

Ingen avtale.

62. HELLAS - ITALIA

Ingen avtale.

63. HELLAS - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

64. HELLAS - NEDERLAND

Artikkel 4 nr. 2 i den generelle avtalen av 13. september 1966.

65. HELLAS - ØSTERRIKE

a)  Artikkel 4 i avtalen om trygd av 14. desember 1979, endret ved tilleggsavtale av 21. mai
1986, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

66. HELLAS - PORTUGAL

Ingen avtale.

67. HELLAS - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 og nr. 21 i avtalen om trygd av 11. mars 1988.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.5.1999Nr. 21/68

68. HELLAS - SVERIGE

Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 23 i avtalen om trygd av 5. mai 1978, endret ved tilleggsavtale av
14. september 1984.

69. HELLAS - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen avtale.

70. IRLAND - ITALIA

Ingen avtale.

71. IRLAND - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

72. IRLAND - NEDERLAND

Ingen avtale.

73. IRLAND - ØSTERRIKE

Artikkel 4 i avtalen om trygd av 30. september 1988 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

74. IRLAND - PORTUGAL

Ingen avtale.

75. IRLAND - FINLAND

Ingen avtale.

76. IRLAND - SVERIGE

Ingen avtale.

77. IRLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 8 i trygdeavtalen av 14. september 1971.

78. ITALIA - LUXEMBOURG

Artikkel 18 nr. 2 og artikkel 24 i den generelle avtalen av 29. mai 1951.

79. ITALIA - NEDERLAND

Artikkel 21 nr. 2 i den generelle avtalen av 28. oktober 1952.

80. ITALIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 5 nr. 3 og artikkel 9 nr. 2 i avtalen om trygd av 21. januar 1981.

b) Artikkel 4 i den nevnte avtale og nr. 2 i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer
som har fast opphold i en tredjestat.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/69

81. ITALIA - PORTUGAL

Ingen avtale.

82. ITALIA - FINLAND

Ingen avtale.

83. ITALIA - SVERIGE

Artikkel 20 i avtalen om trygd av 25. september 1979.

84. ITALIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

85. LUXEMBOURG - NEDERLAND

Ingen.

86. LUXEMBOURG - ØSTERRIKE

a) Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 21. desember 1971, endret ved tilleggsavtale
nr. 1 av 16. mai 1973 og nr. 2 av 9. oktober 1978.

b) Artikkel 3 nr. 2 i den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en tredjestat.

c) Punkt III i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

87. LUXEMBOURG - PORTUGAL

Artikkel 3 nr. 2 i avtalen av 12. februar 1965.

88. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 15. september 1988.

89. LUXEMBOURG - SVERIGE

a) Artikkel 4 og artikkel 29 nr. 1 i avtalen om trygd av 21. februar 1985 for personer som
har fast opphold i en tredjestat.

b)  Artikkel 30 i den nevnte avtale.

90. LUXEMBOURG - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

91. NEDERLAND - ØSTERRIKE

a) Artikkel 3 i avtalen om trygd av 7. mars 1974, endret ved tilleggsavtale av 5. november
1980, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.
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92. NEDERLAND - PORTUGAL

Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 31 i avtalen av 19. juli 1979.

93. NEDERLAND - FINLAND

Ingen avtale.

94. NEDERLAND - SVERIGE

Artikkel 4 og artikkel 24 nr. 3 i avtalen om trygd av 2. juli 1976 for personer som har fast
opphold i en tredjestat.

95. NEDERLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

96. ØSTERRIKE - PORTUGAL

Ingen.

97. ØSTERRIKE - FINLAND

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 11. desember 1985, endret ved tilleggsavtale av
9. mars 1993, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

98. ØSTERRIKE - SVERIGE

a) Artikkel 4 og artikkel 24 nr. 1 i avtalen om trygd av 11. november 1975, endret ved
tilleggsavtale av 21. oktober 1982, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

99. ØSTERRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 i avtalen om trygd av 22. juli 1980, endret ved tilleggsavtale nr. 1 av
9. desember 1985 og nr. 2 av 13. oktober 1992, for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Protokoll om naturalytelser til den nevnte avtale, med unntak av artikkel 2 nr. 3, for
personer som ikke kan kreve behandling i henhold til forordningens avdeling III kapittel 1.

100. PORTUGAL - FINLAND

Ingen avtale.

101. PORTUGAL - SVERIGE

Artikkel 6 i avtalen om trygd av 25. oktober 1978.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/71

102. PORTUGAL - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 2 nr. 1 i protokollen om medisinsk behandling av 15. november 1978.

b) Når det gjelder portugisiske arbeidstakere, i tidsrommet fra 22. oktober 1987 til utløpet
av overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 220 paragraf 1 i tiltredelsesakten for
Spania og Portugal: Artikkel 26 i trygdeavtalen av 15. november 1978, som endret ved
brevveksling av 28. september 1987.

103. FINLAND - SVERIGE

Artikkel 10 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992.

104. FINLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

105. SVERIGE - DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 4 nr. 3 i avtalen om trygd av 29. juni 1987.

B. Bestemmelser i avtaler som ikke får anvendelse på alle personer som omfattes av
forordningen (Artikkel 3 nr. 3 i forordningen)

1. BELGIA - DANMARK

Ingen avtale.

2.  . . . . . .

3. BELGIA - SPANIA

Ingen.

4. BELGIA - FRANKRIKE

a) Brevveksling av 29. juli 1953 om tilskudd til eldre arbeidstakere,

b)  brevveksling av 27. februar 1953 (anvendelse av artikkel 4 nr. 2 i den generelle avtalen av
17. januar 1948).

5. BELGIA - HELLAS

Ingen.

6. BELGIA - IRLAND

Ingen.

7. BELGIA - ITALIA

Ingen.

8. BELGIA - LUXEMBOURG

Artikkel 2 og 4 i avtalen av 27. oktober 1971 (den oversjøiske trygdeordning).
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9. BELGIA - NEDERLAND

Artikkel 2 og 4 i avtalen av 4. februar 1969 (oversjøisk yrkesaktivitet).

10. BELGIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 4. april 1977 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Punkt III i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

11. BELGIA - PORTUGAL

Artikkel 1 og 5 i konvensjonen av 13. januar 1965 (trygd for arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi) i den ordlyd som står i avtalen inngått ved brevveksling av 18. juni 1982.

12. BELGIA - FINLAND

Ingen avtale.

13. BELGIA - SVERIGE

Ingen avtale.

14. BELGIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

15. DANMARK - TYSKLAND

a) Punkt 15 i sluttprotokollen til trygdeavtalen av 14. august 1953,

b) tilleggsavtale av 14. august 1953 til ovennevnte avtale.

16. DANMARK - SPANIA

Ingen avtale.

17. DANMARK - FRANKRIKE

Ingen.

18. DANMARK - HELLAS

Ingen avtale.

19. DANMARK - IRLAND

Ingen avtale.

20. DANMARK - ITALIA

Ingen avtale.

21. DANMARK - LUXEMBOURG

Ingen avtale.
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22. DANMARK - NEDERLAND

Ingen avtale.

23. DANMARK - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 16. juni 1987 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Punkt I i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

24. DANMARK - PORTUGAL

Ingen avtale.

25. DANMARK - FINLAND

Ingen.

26. DANMARK - SVERIGE

Ingen.

27. DANMARK - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

28. TYSKLAND - SPANIA

Artikkel 4 nr. 1 og artikkel 45 nr. 2 i trygdeavtalen av 4. desember 1973.

29. TYSKLAND - FRANKRIKE

a) Artikkel 16 annet ledd og artikkel 19 i den generelle avtalen av 10. juli 1950,

b) tilleggsavtale nr. 4 av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dag i den form den har i
tilleggsavtale nr. 2 av 18. juni 1955,

c) avdeling I og III i tilleggsavtale nr. 2 av 18. juni 1955,

d) punkt 6, 7 og 8 i den generelle protokoll av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dag,

e) avdeling II, III og IV i avtalen av 20. desember 1963 (trygd i Saarland).

30. TYSKLAND - HELLAS

Protokoll av 7. oktober 1991 sammenholdt med overenskomsten av 6. juli 1984 mellom
regjeringen i Den tyske demokratiske republikk og Republikken Hellas om regulering av visse
spørsmål i tilknytning til pensjon.

31. TYSKLAND - IRLAND

Ingen avtale.
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32. TYSKLAND - ITALIA

a) Artikkel 3 nr. 2 og artikkel 26 i avtalen av 5. mai 1953 (trygd),

b) tilleggsavtale av 12. mai 1953 til avtalen av 5. mai 1953 (utbetaling av pensjoner for
tidsrommet før avtalens ikrafttredelse).

33. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artikkel 4, 5, 6 og 7 i traktaten av 11. juli 1959 (bileggelse av tvisten mellom Tyskland og
Luxembourg).

34. TYSKLAND - NEDERLAND

a) Artikkel 3 nr. 2 i avtalen av 29. mars 1951,

b) artikkel 2 og 3 i tilleggsavtale nr. 4 av 21. desember 1956 til avtalen av 29. mars 1951
(avklaring av rettigheter opptjent av nederlandske arbeidstakere etter det tyske
trygdesystemet mellom 13. mai 1940 og 1. september 1945).

35. TYSKLAND - ØSTERRIKE

a) Artikkel 41 i avtalen om trygd av 22. desember 1966, endret ved tilleggsavtale nr. 1 av
10. april 1969, nr. 2 av 29. mars 1974 og nr. 3 av 29. august 1980.

b) Nr. 20 bokstav a) i sluttprotokollen til den nevnte avtale.

c) Artikkel 3 i den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en tredjestat.

d) Nr. 3 bokstav g) i sluttprotokollen til den nevnte avtale.

e) Artikkel 4 nr. 1 i den nevnte avtale for tysk lovgivning som fastsetter at skade
(og yrkessykdom) som inntreffer utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium
og tilbakelagte tidsrom utenfor dette territorium ikke gir rett til utbetaling av ytelser,
eller gir rett til utbetaling av ytelser bare på visse vilkår når de personer som har rett til
ytelsene, har fast opphold utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, i tilfeller
der:

i) ytelsen 1. januar 1994 allerede er blitt tilstått eller vil kunne tilstås,

ii) mottakeren har bosatt seg i Østerrike før 1. januar 1994, og utbetalingen av pensjon
fra pensjons- og ulykkestrygden begynner før 31. desember 1994;

dette gjelder også tidsrom der det er mottatt en annen pensjon, herunder etterlattepensjon,
som trer i stedet for den første, når utbetalingsperiodene følger etter hverandre uten
avbrudd.

f) Nr. 19 bokstav b) i sluttprotokollen til den nevnte avtale. Ved anvendelse av nr. 3
bokstav c) i denne bestemmelse skal det beløp som tas i betraktning av den kompetente
institusjon, ikke overstige det beløp som skal belastes denne institusjonen for et tilsvarende
tidsrom.

36. TYSKLAND - PORTUGAL

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen av 6. november 1964.
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37. TYSKLAND - FINLAND

Artikkel 4 i avtalen om trygd av 23. april 1979.

38. TYSKLAND - SVERIGE

Artikkel 4 nr. 2 i avtalen om trygd av 27. februar 1976.

39. TYSKLAND - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 nr. 1 og 6 og artikkel 7 nr. 2 til 6 i trygdeavtalen av 20. april 1960,

b) artikkel 2 til 7 i sluttprotokollen til trygdeavtalen av 20. april 1960,

c) artikkel 2 nr. 5 og artikkel 5 nr. 2 til 6 i avtalen om arbeidsløshetstrygd av 20. april 1960.

40. SPANIA - FRANKRIKE

Ingen.

41. SPANIA - HELLAS

Ingen avtale.

42. SPANIA - IRLAND

Ingen avtale.

43. SPANIA - ITALIA

Artikkel 5, artikkel 18 nr. 1 bokstav c) og artikkel 23 i trygdeavtalen av 30. oktober 1979.

44. SPANIA - LUXEMBOURG

a) Artikkel 5 nr. 2 i avtalen av 8. mai 1969,

b) artikkel 1 i forvaltningsavtalen av 27. juni 1975 om anvendelse av avtalen av 8. mai 1969
med hensyn til selvstendig næringsdrivende.

45. SPANIA - NEDERLAND

Artikkel 23 nr. 2 i trygdeavtalen av 5. februar 1974.

46. SPANIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 6. november 1981 for personer som har fast opphold i
en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

47. SPANIA - PORTUGAL

Artikkel 4 nr. 2, artikkel 16 nr. 2 og artikkel 22 i den generelle avtalen av 4. februar 1983.
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48. SPANIA - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 19. desember 1985.

49. SPANIA - SVERIGE

Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 16 i avtalen om trygd av 29. juni 1987.

50. SPANIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

51. FRANKRIKE - HELLAS

Ingen.

52. FRANKRIKE - IRLAND

Ingen avtale.

53. FRANKRIKE - ITALIA

Artikkel 20 og 24 i den generelle avtalen av 31. mars 1948.

54. FRANKRIKE - LUXEMBOURG

Ingen.

55. FRANKRIKE - NEDERLAND

Ingen.

56. FRANKRIKE - ØSTERRIKE

Ingen.

57. FRANKRIKE - PORTUGAL

Ingen.

58. FRANKRIKE - FINLAND

Ingen avtale.

59. FRANKRIKE - SVERIGE

Ingen.

60. FRANKRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

Noteveksling av 27. og 30. juli 1970 om situasjonen med hensyn til trygd for lærere fra
Det forente kongerike som midlertidig underviser i Frankrike innenfor rammen av kulturavtalen
av 2. mars 1948.

61. HELLAS - IRLAND

Ingen avtale.
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62. HELLAS - ITALIA

Ingen avtale.

63. HELLAS - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

64. HELLAS - NEDERLAND

Ingen.

65. HELLAS - ØSTERRIKE

a) 1 Artikkel 4 i avtalen om trygd av 14. desember 1979, endret ved tilleggsavtale av
21. mai 1986, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

66. HELLAS - PORTUGAL

Ingen avtale.

67. HELLAS - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 11. mars 1988.

68. HELLAS - SVERIGE

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 5. mai 1978, endret ved tilleggsavtale av 14. september
1984.

69. HELLAS - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen avtale.

70. IRLAND - ITALIA

Ingen avtale.

71. IRLAND - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

72. IRLAND - NEDERLAND

Ingen avtale.

73. IRLAND - ØSTERRIKE

Artikkel 4 i avtalen om trygd av 30. september 1988 for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

74. IRLAND - PORTUGAL

Ingen avtale.
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75. IRLAND - FINLAND

Ingen avtale.

76. IRLAND - SVERIGE

Ingen avtale.

77. IRLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

78. ITALIA - LUXEMBOURG

Ingen.

79. ITALIA - NEDERLAND

Ingen.

80. ITALIA - ØSTERRIKE

a) Artikkel 5 nr. 3 og artikkel 9 nr. 2 i avtalen om trygd av 21. januar 1981.

b) Artikkel 4 i den nevnte avtale og nr. 2 i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer
som har fast opphold i en tredjestat.

81. ITALIA - PORTUGAL

Ingen avtale.

82. ITALIA - FINLAND

Ingen avtale.

83. ITALIA - SVERIGE

Artikkel 20 i avtalen om trygd av 25. september 1979.

84. ITALIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

85. LUXEMBOURG - NEDERLAND

Ingen.

86. LUXEMBOURG - ØSTERRIKE

a) Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 21. desember 1971, endret ved tilleggsavtale
nr. 1 av 16. mai 1973 og nr. 2 av 9. oktober 1978.

b) Artikkel 3 nr. 2 i den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en tredjestat.

c) Punkt III i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.
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87. LUXEMBOURG - PORTUGAL

Artikkel 3 nr. 2 i avtalen av 12. februar 1965.

88. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen om trygd av 15. september 1988.

89. LUXEMBOURG - SVERIGE

Artikkel 4 og artikkel 29 nr. 1 i avtalen om trygd av 21. februar 1985 for personer som har fast
opphold i en tredjestat.

90. LUXEMBOURG - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

91. NEDERLAND - ØSTERRIKE

a) Artikkel 3 i avtalen om trygd av 7. mars 1974, endret ved tilleggsavtale av 5. november
1980, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

92. NEDERLAND - PORTUGAL

Artikkel 5 nr. 2 i avtalen av 19. juli 1979.

93. NEDERLAND - FINLAND

Ingen avtale.

94. NEDERLAND - SVERIGE

Artikkel 4 og artikkel 24 nr. 3 i avtalen om trygd av 2. juli 1976 for personer som har fast
opphold i en tredjestat.

95. NEDERLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

96. ØSTERRIKE-PORTUGAL

Ingen.

97. ØSTERRIKE - FINLAND

a) Artikkel 4 i avtalen om trygd av 11. desember 1985, endret ved tilleggsavtale av 9. mars
1993, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.
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98. ØSTERRIKE - SVERIGE

a) Artikkel 4 og artikkel 24 nr. 1 i avtalen om trygd av 11. november 1975, endret ved
tilleggsavtale av 21. oktober 1982, for personer som har fast opphold i en tredjestat.

b) Punkt II i sluttprotokollen til den nevnte avtale for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

99. ØSTERRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 i avtalen om trygd av 22. juli 1980, endret ved tilleggsavtale nr. 1 av
9. desember 1985 og nr. 2 av 13. oktober 1992, for personer som har fast opphold i en
tredjestat.

b) Protokoll til nevnte avtale om naturalytelser, med unntak av artikkel 2 nr. 3, for personer
som ikke kan kreve behandling i henhold til forordningens avdeling III kapittel 1.

100. PORTUGAL - FINLAND

Ingen avtale.

101. PORTUGAL - SVERIGE

Artikkel 6 i avtalen om trygd av 25. oktober 1978.

102. PORTUGAL - DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 2 nr. 1 i protokollen om medisinsk behandling av 15. november 1978.

103. FINLAND - SVERIGE

Ingen.

104. FINLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

105. SVERIGE - DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 4 nr. 3 i avtalen om trygd av 29. juni 1987.
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VEDLEGG IV (B) (11) (13) (15)

(Forordningens artikkel 37 nr. 2, artikkel 38 nr. 3, artikkel 45 nr. 3, artikkel 46 nr. 1
bokstav b og artikkel 46b nr. 2)

A. Lovgivningen omhandlet i forordningens artikkel 37 nr. 1 i henhold til hvilken størrelsen
på ytelser ved uførhet er uavhengig av trygdetidens lengde

A. BELGIA

a) Lovgivningen om den alminnelige ordning ved uførhet, særordningen ved uførhet for
gruvearbeidere og særordningen for sjøfolk i handelsflåten.

b) Lovgivningen om trygd ved arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende.

c) Lovgivningen om uførhet under den oversjøiske trygdeordning og ordningen for tidligere
arbeidstakere i Belgisk Kongo og Ruanda-Urundi.

B. DANMARK

Ingen.

C. TYSKLAND

Ingen.

D. SPANIA

Lovgivningen om uføretrygd under den alminnelige ordning og under særordningene.

E. FRANKRIKE

1. Arbeidstakere

All lovgivning om uføretrygd med unntak av lovgivningen om uføretrygd under
trygdeordningen for gruvearbeidere.

2. Selvstendig næringsdrivende

Lovgivningen om uføretrygd for selvstendig næringsdrivende i landbruket.

F. HELLAS

Lovgivningen om trygdeordningen for landbruket.

G. IRLAND

Del II kapittel 10 i den kodifiserte lov av 1981 om sosial trygghet (Social Welfare (Consolida-
tion) Act, 1981).

H. ITALIA

Ingen.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.5.1999Nr. 21/82

I. LUXEMBOURG

Ingen.

J. NEDERLAND

a) Lov av 18. februar 1966 om trygd ved arbeidsuførhet, med endringer.

b) Lov av 11. desember 1975 om alminnelig trygd ved arbeidsuførhet, med endringer.

K. ØSTERRIKE

Ingen.

L. PORTUGAL

Ingen.

M. FINLAND

Ytelser fra folkepensjonen til fødte uføre eller andre som blir uføre i ung alder
(folkepensjonsloven, 547/93).

N. SVERIGE

Ingen.

O. DET FORENTE KONGERIKE

a) Storbritannia

Avsnitt 15 og 36 i trygdeloven av 1975 (Social Security Act 1975).

Avsnitt 14, 15 og 16 i lov om pensjonstrygder av 1975 (Social Security Pensions Act
1975).

b) Nord-Irland

Avsnitt 15 og 36 i trygdeloven for Nord-Irland av 1975 [Social Security (Northern
Ireland) Act 1975].

Artikkel 16, 17 og 18 i forordning om pensjonstrygder for Nord-Irland av 1975 (Social
Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975).

B. Særordninger for selvstendig næringsdrivende i henhold til forordningens artikkel 38 nr.
3 og artikkel 45 nr. 3

A. BELGIA

Ingen.

B. DANMARK

Ingen.
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C. TYSKLAND

Alderstrygd for gårdbrukere (Alterssicherung fur Landwirte)

D. SPANIA

Ordning om nedsettelse av pensjonsalderen for selvstendig næringsdrivende i sjøfart, som
utøver virksomhet beskrevet i kongelig dekret nr. 2309 av 23. juli 1970.

E. FRANKRIKE

Ingen.

F. HELLAS

Ingen.

G. IRLAND

Ingen.

H. ITALIA

Pensjonstrygdeordninger for (Assicurazione pensioni per):

- leger (medici)

- farmasøyter (farmacisti)

-  veterinærer (veterinari)

- jordmødre (ostetriche)

-  ingeniører og arkitekter (ingegneri e architetti)

- landmålere (geometri)

- advokater og sakførere (avvocati e procuratori)

- økonomer (dottori commercialisti)

- arbeidskonsulenter (consulenti del lavore)

- notarer (notai)

- tollspeditører (spedizionieri doganali).

I. LUXEMBOURG

Ingen.

J. NEDERLAND

Ingen.
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K. ØSTERRIKE

Ingen.

L. PORTUGAL

Ingen.

M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Ingen.

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

C. Tilfeller omhandlet i forordningens artikkel 46 nr. 1 bokstav b) der ytelsen ikke beregnes
i samsvar med forordningens artikkel 46 nr. 2

A. BELGIA

Ingen.

B. DANMARK

Alle krav på pensjoner omhandlet i lov om sosial pensjon, med unntak av pensjoner angitt i
vedlegg IV del D.

C. TYSKLAND

Ingen.

D. SPANIA

Ingen.

E. FRANKRIKE

Ingen.

F. HELLAS

Ingen.

G. IRLAND

Alle krav om alderspensjon, avgiftsbasert alderspensjon samt enkepensjon.

H. ITALIA

Alle krav om uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon til arbeidstakere samt følgende
kategorier av selvstendig næringsdrivende: gårdbrukere, bygselmenn, forpaktere, håndverkere
samt personer som driver handelsvirksomhet.
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I. LUXEMBOURG

Ingen

J. NEDERLAND

Alle krav om alderspensjon etter lov av 31. mai 1956 om alminnelig alderstrygd, med endringer.

K. ØSTERRIKE

Ingen.

L. PORTUGAL

Alle krav om uføre-, alders- og enkepensjon.

M. FINLAND

Ingen.

N. SVERIGE

Alle søknader om alderspensjon (folkepensjon og tilleggspensjon) med unntak av pensjonene
nevnt i vedlegg IV del D.

O. DET FORENTE KONGERIKE

Alle krav om alders- og enkepensjon fastsatt i henhold til bestemmelsene i forordningens
avdeling III kapittel 3, med unntak av de krav

a) i et inntektsår som begynte 6. april 1975 eller senere,

i) der vedkommende har tilbakelagt trygdetid, ansettelsestid eller botid etter
lovgivningen i Det forente kongerike og i en annen medlemsstat, og

ii) der ett (eller flere) av inntektsårene nevnt i i) ikke anses som et år som tas i
betraktning i henhold til Det forente kongerikes lovgivning,

b)  der trygdetid tilbakelagt etter Det forente kongerikes lovgivning gjeldende for tidsrom
før 5. juli 1948 ved anvendelsen av forordningens artikkel 46 nr. 2 tas i betraktning
sammen med trygde-, ansettelses- eller botid som er tilbakelagt etter en annen
medlemsstats lovgivning.

D. Ytelser og avtaler omhandlet i forordningens artikkel 46b nr. 2

1. Ytelser omhandlet i forordningens artikkel 46b nr. 2 bokstav a hvis størrelse er uavhengig av
tilbakelagt trygdetid eller botid:

a) ytelser ved uførhet i henhold til lovgivning angitt i del A i dette vedlegg,

b) den danske folkepensjon, som oppnås etter ti års botid av personer som er tilstått
pensjon med virkning fra senest 1. oktober 1989,

c) spanske ytelser ved dødsfall og etterlattepensjoner tilstått etter den alminnelige ordning
og særordningene,

d) stønad til etterlatte etter trygden for etterlatte i den alminnelige franske trygdeordning
eller i ordningen for ansatte i landbruket,
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e) pensjon til ufør gjenlevende ektefelle etter den alminnelige franske trygdeordning eller
etter ordningen for ansatte i landbruket, når den er beregnet på grunnlag av en avdød
ektefelles uførepensjon, fastsatt i henhold til artikkel 46 nr. 1 bokstav a i),

f) nederlandsk enkepensjon i henhold til lov av 9. april 1959 om trygd for enker og barn
som har mistet en av eller begge foreldrene, med senere endringer,

g) finske folkepensjonsytelser i henhold til lov om folkepensjon av 8. juni 1956 og tilstått
etter overgangsbestemmelsene i lov om folkepensjon, 547/93,

h) full svensk folkepensjon tilstått etter lovgivningen om folkepensjon som gjaldt før
1. januar 1993, og full folkepensjon tilstått etter overgangsbestemmelsene i lovgivningen
som anvendes fra den nevnte dato.

2. Ytelser omhandlet i forordningens artikkel 46b nr. 2 bokstav b hvis størrelse fastsettes på
grunnlag av et fiktivt tidsrom som anses tilbakelagt mellom den dag trygdetilfellet inntreffer og
en senere dag:

a)  de danske førtidspensjoner hvis størrelse fastsettes i samsvar med lovgivning som var
i kraft før 1. oktober 1984,

b) de tyske uføre- og etterlattepensjoner der det tas hensyn til et tilleggstidsrom, og de
tyske alderspensjoner der det tas hensyn til et tilleggstidsrom som allerede er godskrevet,

c) de italienske pensjoner ved full arbeidsuførhet (inabilità),

d) de luxembourgske uføre- og etterlattepensjoner,

e) de finske arbeidspensjoner der det tas hensyn til fremtidige tidsrom i henhold til den
nasjonale lovgivning,

f) svenske uføre- og etterlattepensjoner som beregnes på grunnlag av fiktive tidsrom, og
svenske alderspensjoner der det tas hensyn til allerede godskrevne fiktive tidsrom.

3. Avtaler omhandlet i forordningens artikkel 46b nr. 2 bokstav b i) om ikke å medregne samme
fiktive tidsrom to eller flere ganger:

Avtale av 20. juli 1978 mellom regjeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og regjeringen i
Forbundsrepublikken Tyskland om forskjellige trygdespørsmål.

Nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992.
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VEDLEGG V (15)

SAMSVAR MELLOM MEDLEMSSTATENES LOVGIVNINGER MED HENSYN TIL
VILKÅRENE FOR UFØRHET

(Forordningens artikkel 40 nr. 4)

BELGIA

FRANKRIKE 1. Alminnelig trygdeordning:
� gruppe III (stadig tilsyn)
� gruppe II Samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar
� gruppe I

2. Trygdeordning for landbruket
� hel alminnelig uførhet
� 2/3 alminnelig uførhet Samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar
� stadig tilsyn

3. Trygdeordning for
gruvearbeidere:
� delvis alminnelig uførhet

Samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar� stadig tilsyn

� yrkesuførhet Ikke Ikke samsvar Samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar
samsvar

4. Trygdeordning for sjøfolk:
� alminnelig uførhet

Samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar
� stadig tilsyn

� yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

ITALIA 1. Alminnelig trygdeordning:
� uførhet (arbeidere)

Ikke samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar
� uførhet (funksjonærer)

2. Trygdeordning for sjøfolk:
� udyktighet for arbeid til Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

sjøs

LUXEM- Uførhet (arbeidere)
Samsvar Samsvar Samsvar Samsvar Ikke samsvar

BOURG Uførhet (funksjonærer)

Medlems- Trygdeordninger administrert Ordninger administrert av belgiske institusjoner som
stater av institusjoner i medlemsstater vedtaket i tilfelle samsvar er bindende for

som har gjort vedtak
om uførhet Alminnelig Trygdeordning for Trygdeordning Direktoratet

trygdeordning gruvearbeidere for sjøfolk   for den
oversjøiske

Alminnelig Yrkesuførhet trygdeordning
uførhet
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FRANKRIKE

(1) Dersom den belgiske institusjon har fastslått alminnelig uførhet.

(2) Kun dersom den belgiske institusjon har fastslått arbeidsuførhet for arbeid både under og over jorden.

BELGIA 1. Alminnelig trygdeordning: Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

2. Trygdeordning for
gruvearbeidere:
- delvis alminnelig uførhet Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke

samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

- yrkesuførhet Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Samsvar(2)
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

3. Trygdeordning for sjøfolk: Samsvar(1) Ikke Ikke Samsvar(1) Ikke Ikke Samsvar(1) Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

ITALIA 1. Alminnelig trygdeordning:
- uførhet (arbeidere) Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke

samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

- uførhet (funksjonærer) Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

2. Trygdeordning for sjøfolk:
- udyktighet for arbeid

til sjøs Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

Medlems- Trygdeordninger Ordninger administrert av franske institusjoner som vedtaket i tilfelle av samsvar er bindende for
stater administrert av

institusjoner i medlems- Alminnelig Trygdeordning Trygdeordning for Trygdeordning
stater som har gjort trygdeordning for landbruket gruvearbeidere for sjøfolk
 vedtak om uførhet

Gruppe I Gruppe II Gruppe III 2/3 Total Stadig 2/3 Stadig Yrkes- 2/3 Total Stadig
(Stadig  uførhet uførhet  tilsyn alminnelig tilsyn uførhet alminnelig yrkes- tilsyn
tilsyn) uførhet uførhet uførhet
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FRANKRIKE

(1) Dersom den belgiske institusjon har fastslått alminnelig uførhet.

(2) Kun dersom den belgiske institusjon har fastslått arbeidsuførhet for arbeid både under og over jorden.

LUXEM-
BOURG Uførhet (arbeidere) Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Samsvar Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke

samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

Uførhet (funksjonærer) Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke
samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar samsvar

Medlems- Trygdeordninger Ordninger administrert av franske institusjoner som vedtaket i tilfelle av samsvar er bindende for
stater administrert av

institusjoner i medlems- Alminnelig Trygdeordning Trygdeordning for Trygdeordning
stater som har gjort trygdeordning for landbruket gruvearbeidere for sjøfolk
 vedtak om uførhet

Gruppe I Gruppe II Gruppe III 2/3 Total Stadig 2/3 Stadig Yrkes- 2/3 Total Stadig
(Stadig  uførhet uførhet  tilsyn alminnelig tilsyn uførhet alminnelig yrkes- tilsyn
tilsyn) uførhet uførhet uførhet
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Medlems- Trygdeordninger administrert Ordninger administrert av italienske institusjoner som
stater av institusjoner i medlemsstater vedtaket i tilfelle samsvar er bindende for

som har gjort vedtak
om uførhet Alminnelig trygdeordning Sjøfolk

Udyktighet for arbeid
Arbeidere Funksjonærer til sjøs

BELGIA 1. Alminnelig trygdeordning Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

2. Trygdeordning for
gruvearbeidere:
- delvis alminnelig uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar
- yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

3. Trygdeordning for sjøfolk Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

FRANK- 1. Alminnelig trygdeordning:
RIKE - Gruppe III (stadig tilsyn)

- Gruppe II Samsvar Samsvar Ikke samsvar
- Gruppe I

2. Trygdeordning for landbruket:
- hel alminnelig uførhet
- delvis alminnelig uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar
- stadig tilsyn

3. Trygdeordning for
gruvearbeidere:
- delvis alminnelig uførhet

Samsvar }Samsvar Ikke samsvar- stadig tilsyn

- yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

4. Trygdeordning for sjøfolk:
- delvis alminnelig uførhet

Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar- stadig tilsyn

- yrkesuførhet

















ITALIA
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LUXEMBOURG

Medlems- Trygdeordninger administrert Ordninger administrert av italienske institusjoner som
stater av institusjoner i medlemsstater vedtaket i tilfelle samsvar er bindende for

som har gjort vedtak
om uførhet Uførhet - arbeidere Uførhet - funksjonærer

BELGIA 1. Alminnelig trygdeordning  Samsvar  Samsvar

2. Trygdeordning for gruvearbeidere:
� delvis alminnelig uførhet Ikke samsvar Ikke samsvar
� yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar

3. Trygdeordning for sjøfolk Samsvar( 1) Samsvar(1)

FRANK- 1. Alminnelig trygdeordning:
RIKE � Gruppe III (stadig tilsyn)

� Gruppe II Samsvar Samsvar
� Gruppe I

2. Trygdeordning for landbruket:
� total alminnelig uførhet
� 2/3 alminnelig uførhet Samsvar Samsvar
� stadig tilsyn

3. Trygdeordning for gruvearbeidere:
� 2/3 alminnelig uførhet

Samsvar Samsvar� stadig tilsyn

� yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar

4. Trygdeordning for sjøfolk:
� delvis alminnelig uførhet

Samsvar Samsvar� stadig tilsyn

� yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar

















(1) Dersom den belgiske institusjon har fastslått alminnelig uførhet.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.5.1999Nr. 21/92

VEDLEGG VI (A) (B) (2 ) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

SÆRREGLER FOR ANVENDELSE AV VISSE MEDLEMSSTATERS LOVGIVNING

(Forordningens artikkel 89)

A. BELGIA

1. Personer som har rett til naturalytelser fra syketrygden i henhold til bestemmelser i den
pliktige belgiske syketrygden og uføreordningen som får anvendelse på selvstendig
næringsdrivende, skal omfattes av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 1,
herunder artikkel 35 nr. 1, på følgende vilkår:

a) dersom de oppholder seg midlertidig på territoriet til en annen medlemsstat enn Belgia,
skal vedkommende ha rett til:

i) når det gjelder den behandling som gis ved innleggelse i sykehus, naturalytelser i
henhold til lovgivningen i oppholdsstaten,

ii) når det gjelder andre naturalytelser som gis i henhold til den belgiske ordning,
refusjon av disse ytelsene fra den kompetente belgiske institusjon etter den sats
som er fastsatt i henhold til lovgivningen i oppholdsstaten,

b) dersom de er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn Belgia, skal vedkommende
ha rett til naturalytelser i henhold til lovgivningen i bostedsstaten dersom de betaler den
tilleggsavgift til den kompetente belgiske institusjon som er fastsatt i henhold til belgiske
bestemmelser for slike tilfeller.

2. Når den kompetente belgiske institusjon anvender forordningens avdeling III kapittel 7 og 8,
skal et barn anses å ha vokst opp i den medlemsstat på hvis territorium det er bosatt.

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal tidsrom med opptjening av alderstrygd
tilbakelagt etter belgisk lovgivning før 1. januar 1945, også anses som trygdetid tilbakelagt
etter belgisk lovgivning om den alminnelige uføreordning og ordningen for sjøfolk.

4. Ved anvendelse av artikkel 40 nr. 3 bokstav a) ii) skal bare tidsrom da arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende var arbeidsufør etter belgisk lovgivning medregnes.

5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal tidsrom med opptjening av alderstrygd
tilbakelagt etter belgisk lovgivning av en selvstendig næringsdrivende før lovgivningen om
arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende trådte i kraft, anses som trygdetid tilbakelagt
etter sistnevnte lovgivning.

6. For å avgjøre om vilkårene for rett til ytelser ved arbeidsløshet etter belgisk lovgivning er
oppfylt, skal det bare tas hensyn til dager med lønnet arbeid; dager som etter nevnte lovgivning
anses som likestilte dager, skal likevel medregnes i den utstrekning de foregående dager var
dager med lønnet arbeid.

7. Ved anvendelse av forordningens artikkel 72 og 79 nr. 1 bokstav a) skal ansettelsestid og/eller
trygdetid tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning medregnes, dersom det etter
belgisk lovgivning er et vilkår for rett til ytelser at vedkommende innenfor et nærmere bestemt
tidligere tidsrom har oppfylt vilkårene for rett til barnetrygd etter ordningen for arbeidstakere.

8. Ved anvendelse av forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 14a nr. 2, 3 og 4, artikkel 14c bokstav
a) og artikkel 14d skal næringsinntekter i referanseåret som ligger til grunn for fastsettelsen av
avgifter i henhold til sosiallovgivningen for selvstendig næringsdrivende, beregnes ved å anvende
den gjennomsnittlige omregningskurs for det året denne inntekten er inntjent.
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Omregningskursen er årsgjennomsnittet av omregningskursene offentliggjort i De Europeiske
Felleskaps Tidende i henhold til artikkel 107 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 574/72.

9. Ved beregningen av det teoretiske beløpet for en uførepensjon omhandlet i forordningens
artikkel 46 nr. 2, skal den kompetente belgiske institusjonen basere seg på inntekter fra det
yrke vedkommende sist utøvet.

10. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er trygdet i Belgia etter
belgisk lovgivning om syke- og uføretrygd som gjør tilståelse av ytelser betinget av at
vedkommende er trygdet på det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, skal ved anvendelse av
bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3 anses for å være trygdet på det tidspunkt
trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende er trygdet for samme trygdetilfelle etter en
annen medlemsstats lovgivning.

11. Dersom vedkommende i henhold til forordningens artikkel 45 har rett til en belgisk ytelse ved
uførhet, skal denne ytelsen fastsettes etter reglene i forordningens artikkel 46 nr. 2:

a) i samsvar med bestemmelsene i lov av 9. august 1963 om opprettelse og organisering av
en pliktig syke- og uføretrygdordning, dersom vedkommende på det tidspunkt
arbeidsuførheten inntreffer, er trygdet for dette trygdetilfelle etter en annen medlemsstats
lovgivning som arbeidstaker i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a),

b) i samsvar med bestemmelsene i kongelig anordning av 20. juli 1971 om opprettelse av en
trygdeordning ved arbeidsuførhet for selvstendig næringsdrivende, dersom vedkommende
på det tidspunkt arbeidsuførheten inntreffer, er selvstendig næringsdrivende i henhold
til forordningens artikkel 1 bokstav a).

B. DANMARK

1. Trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet som er tilbakelagt
i en annen medlemsstat enn Danmark, skal medregnes ved opptak som medlem i en godkjent
trygdekasse for arbeidsløshet, som om de nevnte tidsrom var ansettelsestid eller tidsrom med
selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt i Danmark.

2. Dersom arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, personer som fremmer krav om pensjon
og pensjonister, samt deres familiemedlemmer som er omhandlet i forordningens artikkel 19,
artikkel 22 nr. 1 og 3, artikkel 25 nr. 1 og 3, artikkel 26 nr. 1, artikkel 28a, artikkel 29 og 31, er
bosatt eller oppholder seg i Danmark, skal de ha rett til naturalytelser på samme vilkår som
etter dansk lovgivning gjelder for personer som etter loven om offentlig syketrygd (lov om
offentlig sygesikring) er trygdet i klasse 1.

3. a) Bestemmelsene i dansk lovgivning om sosiale pensjoner som fastsetter at retten til
pensjon er avhengig av at den som fremmer kravet, er bosatt i Danmark, får ikke anvendelse
på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende eller deres etterlatte som er bosatt på
territoriet til en annen medlemsstat enn Danmark.

b) Med hensyn til beregning av pensjonen skal ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet tilbakelagt i Danmark av en grensearbeider eller sesongarbeider, anses
som botid tilbakelagt i Danmark av gjenlevende ektefelle, i den utstrekning den gjenlevende
ektefelle i løpet av disse tidsrom var gift med grensearbeideren eller sesongarbeideren og
ikke var separert eller faktisk separert på grunn av uoverensstemmelser, og den gjenlevende
ektefelle i løpet av disse tidsrom var bosatt på en annen medlemsstats territorium.

c) Med hensyn til beregning av pensjonen skal ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet tilbakelagt i Danmark før 1. januar 1984 av en arbeidstaker eller en
selvstendig næringsdrivende, bortsett fra en grensearbeider eller sesongarbeider, anses
som botid tilbakelagt i Danmark av den gjenlevende ektefelle, i den utstrekning den
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gjenlevende ektefelle i løpet av disse tidsrom var gift med arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende og ikke var separert eller faktisk separert på grunn av
uoverensstemmelser, og den gjenlevende ektefelle i løpet disse tidsrom var bosatt på en
annen medlemsstats territorium.

d) Tidsrom som skal medregnes i henhold til bokstav b) og c), skal likevel ikke tas i
betraktning dersom de faller sammen med tidsrommene som medregnes ved beregning av
pensjon som vedkommende har krav på etter en annen medlemsstats lovgivning om
pliktig trygd, eller med tidsrom da vedkommende har mottatt pensjon etter en slik
lovgivning.

Disse tidsrommene skal likevel tas i betraktning dersom det årlige beløp av nevnte
pensjon er mindre enn halvparten av den sosiale pensjonens grunnbeløp.

4. Forordningens bestemmelser skal ikke berøre overgangsbestemmelsene i de danske lover av
7. juni 1972 om rett til pensjon for danske statsborgere som har vært fast bosatt i Danmark i
et bestemt tidsrom umiddelbart før kravet fremmes. Statsborgere i de andre medlemsstatene
som har vært fast bosatt i Danmark i ett år umiddelbart før kravet fremmes, skal likevel ha rett
til en pensjon på samme vilkår som danske statsborgere.

5. a) De tidsrom en grensearbeider som er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn
Danmark, har utført sitt inntektsgivende arbeid i Danmark, skal anses som botid i
forhold til dansk lovgivning. Tilsvarende skal gjelde for de tidsrom en grensearbeider er
utsendt til eller utfører tjenester i en annen medlemsstat enn Danmark.

b) De tidsrom en sesongarbeider som er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn
Danmark, har arbeidet i Danmark, skal anses som botid i forhold til dansk lovgivning.
Tilsvarende skal gjelde for de tidsrom en sesongarbeider er utsendt til territoriet til en
annen medlemsstat enn Danmark.

6. For å avgjøre om vilkårene for rett til dagpenger ved sykdom eller svangerskap og fødsel,
fastsatt i lov av 20. desember 1989 om dagpenger ved sykdom eller svangerskap og fødsel er
oppfylt når vedkommende ikke har vært omfattet av dansk lovgivning i alle referanseperiodene
fastsatt i ovennevnte lov:

a) skal trygdetid eller ansettelsestid tilbakelagt etter lovgivningen i en annen medlemsstat
enn Danmark i løpet av nevnte referanseperioder mens vedkommende ikke var omfattet
av dansk lovgivning, medregnes som om disse tidsrom var tilbakelagt etter dansk
lovgivning, og

b) skal i tidsrom som medregnes på denne måten, en selvstendig næringsdrivende eller en
arbeidstaker (for sistnevnte i den utstrekning inntekten ikke passer som grunnlag for
beregning av dagpenger) anses å ha hatt en gjennomsnittlig inntekt eller lønn som svarer
til det beløp som danner grunnlag for beregning av dagpenger i tidsrom tilbakelagt etter
dansk lovgivning i referanseperiodene.

7. Forordningens artikkel 46a nr. 3 bokstav d) og artikkel 46c nr. 1 og 3 og
gjennomføringsforordnings artikkel 7 nr. 1 får ikke anvendelse på pensjoner som fastsettes
etter dansk lovgivning.

8. Ved anvendelse av forordningens artikkel 67 skal ytelser ved arbeidsløshet til selvstendig
næringsdrivende som er trygdet i Danmark, beregnes i samsvar med dansk lovgivning.

9. Dersom en person som mottar en dansk alderspensjon, eventuelt en dansk førtidspensjon,
også har rett til en etterlattepensjon fra en annen medlemsstat, skal disse pensjonene ved
anvendelse av dansk lovgivning, anses for å være ytelser av samme art i henhold til forordningens
artikkel 46a nr. 1, forutsatt at vedkommende hvis trygdetid eller botid danner grunnlag for
beregning av etterlattepensjonen, har tilbakelagt botid i Danmark.
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C. TYSKLAND

1. Bestemmelsene i forordningens artikkel 10 skal ikke berøre bestemmelsene om at yrkesskade
(og yrkessykdom) som er inntruffet utenfor Forbundsrepublikken Tysklands territorium, og
tidsrom som er tilbakelagt utenfor dette territorium, ikke eller bare på bestemte vilkår skal
medføre utbetaling av ytelser når den som har rett til ytelsen, er bosatt utenfor
Forbundsrepublikken Tysklands territorium.

2. a) Det faste godskrevne tidsrom (pauschale Anrechnungszeit) skal fastsettes bare på
grunnlag av tysk trygdetid.

b) Ved medregning av tysk pensjonstid i forbindelse med pensjonstrygdeordningen for
gruvearbeidere får bare tysk lovgivning anvendelse.

c) Ved medregning av tysk erstatningstid (Ersatzzeiten) får bare tysk lovgivning anvendelse.

3. Dersom anvendelsen av denne forordning eller senere forordninger om trygd fører til usedvanlig
store utgifter for visse syketrygdinstitusjoner, kan slike utgifter helt eller delvis refunderes.
Forbundssammenslutningen av lokale sykekasser skal som kontaktorgan (syketrygd) avgjøre
spørsmål om slik refusjon ved felles avtale med de andre sentralforbund av sykekasser. De
midler som er nødvendige for slik refusjon, skal skaffes til veie ved avgifter som pålegges alle
syketrygdinstitusjoner i forhold til deres gjennomsnittlige medlemstall, unntatt pensjonister,
i foregående år.

4. Artikkel 7 i sosiallovens bok VI (Sozialgesetzbuch VI) får anvendelse på statsborgere fra de
andre medlemsstatene samt på statsløse og flyktninger som er bosatt på andre medlemsstaters
territorium, etter følgende regler:

Dersom de alminnelige vilkår er oppfylt, kan frivillige avgifter til den tyske
pensjonstrygdeordningen innbetales

a) når vedkommende har sitt hjemsted eller sitt bosted på Forbundsrepublikken Tysklands
territorium,

b) når vedkommende har sitt hjemsted eller sitt bosted på en annen medlemsstats territorium
og tidligere på et eller annet tidspunkt har vært omfattet av en frivillig eller en pliktig
tysk pensjonstrygdeordning,

c) når vedkommende som er statsborger i en annen medlemsstat, har sitt hjemsted eller sitt
bosted på et tredjelands territorium og har innbetalt trygdeavgift til den tyske
pensjonstrygden i minst 60 måneder, eller hadde rett til frivillig trygd i henhold til
artikkel 232 i sosiallovens bok VI (Sozialgesetzbuch VI), og ikke er pliktig eller frivillig
trygdet etter lovgivningen i en annen medlemsstat.

5. ......

6. ......

7. ......

8. ......

9. Dersom utgiftene til naturalytelser som tyske institusjoner på bostedet tilstår pensjonister
eller deres familiemedlemmer som er trygdet ved andre medlemsstaters kompetente
institusjoner, skal refunderes på grunnlag av faste månedlige beløp, skal disse utgiftene for den
finansielle utjevningen mellom de tyske institusjoner for syketrygd til pensjonister anses som
utgifter til ytelser fra den tyske syketrygdordningen for pensjonister. De faste beløp som
refunderes tyske institusjoner på bostedet av andre medlemsstaters kompetente institusjoner,
skal anses som inntekter som skal medregnes ved ovennevnte finansielle utjevning.
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10. Når det gjelder selvstendig næringsdrivende, skal det være et vilkår for rett til hjelp ved
arbeidsløshet (Arbeitslosenhilfe) at vedkommende før han melder seg som arbeidsløs,
hovedsakelig har utøvet en virksomhet som selvstendig næringsdrivende i minst ett år på
Forbundsrepublikken Tysklands territorium, og at han ikke bare har innstilt denne virksomheten
midlertidig.

11. Trygdetid som er tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning i henhold til en særordning
for alderstrygd for jordbrukere, eller i mangel av en slik ordning, i henhold til den alminnelige
ordning, skal medregnes for å oppfylle de vilkår om en minste trygdetid som kreves for at en
person skal omfattes av avgiftplikten i henhold til artikkel 27 i lov om alderstrygd for jordbrukere
(Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - GAL), dersom:

a) erklæringen som begrunner avgiftsplikten, avgis innen den fastsatte tidsfrist, og

b) vedkommende før erklæringen avgis sist var avgiftspliktig i henhold til
alderstrygdordningen for jordbrukere på Forbundsrepublikken Tysklands territorium.

12. Pliktig trygdetid tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning enten i henhold til en
særordning for håndverkere, eller i mangel av en slik ordning, i henhold til en særordning for
selvstendig næringsdrivende eller i henhold til den alminnelige ordning, skal medregnes for å
oppfylle kravet om 18 år med pliktige bidrag for rett til frivillig utmelding av
pensjonstrygdeordningen for selvstendige håndverkere.

13. Ved anvendelse av tysk lovgivning om pliktig syketrygd for pensjonister i henhold til artikkel
5 nr. 1 nr. 11 i sosiallovens bok V (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) og artikkel 56 i
helsereformloven (Gesundheitsreformgesetz), skal trygdetid eller botid tilbakelagt etter en
annen medlemsstats lovgivning i løpet av hvilken vedkommende hadde rett til naturalytelser
ved sykdom, i den utstrekning det er nødvendig, medregnes som trygdetid tilbakelagt etter
tysk lovgivning, dersom den ikke faller sammen med trygdetid tilbakelagt etter denne lovgivning.

14. Ved tilståelse av kontantytelser som omhandlet i artikkel 47 nr. 1 i sosiallovens bok V (SGB
V), i artikkel 200 nr. 2 og artikkel 561 nr. 1 i den tyske trygdeloven (Reichsversicherungsordnung
- RVO) til trygdede som er bosatt på en annen medlemsstats territorium, skal de tyske
institusjonene fastsette den nettoinntekt som ytelsene skal beregnes på grunnlag av, som om
de trygdede var bosatt i Forbundsrepublikken Tyskland.

15. Greske lærere med tjenestemannsstatus, som i kraft av at de har undervist på tyske skoler har
innbetalt avgifter til den pliktige tyske pensjonstrygdeordningen samt til den særlige greske
trygdeordningen for tjenestemenn, og som etter 31. desember 1978 ikke lenger er omfattet av
den pliktige tyske trygden, kan etter anmodning få refundert de pliktige avgiftene i samsvar
med artikkel 210 i sosiallovens bok VI. Krav om refusjon av avgifter skal fremsettes innen ett
år etter denne bestemmelses ikrafttredelse. De berørte kan også gjøre sitt krav gjeldende innen
seks kalendermåneder etter at de opphørte å være omfattet av den pliktige ordningen.

Artikkel 210 nr. 6 i sosiallovens bok VI får anvendelse bare for tidsrom der det er blitt innbetalt
pliktige avgifter til pensjonstrygdeordningen i tillegg til avgifter til den særlige greske ordningen
for tjenestemenn, og for godskrevne tidsrom (Anrechnungszeiten) som følger umiddelbart
etter tidsrom der det er blitt innbetalt slike pliktige avgifter.

16. ......

17. Ved tilståelse av naturalytelser til personer som har behov for stadig tilsyn og pleie i henhold
til artikkel 53 flg. i sosiallovens bok V (SGB V), skal institusjonen på bostedet medregne
trygdetid, ansettelsestid eller botid tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning som om
det var tidsrom tilbakelagt etter den lovgivningen institusjonen anvender.
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18. En person som mottar pensjon etter tysk lovgivning og pensjon etter en annen medlemsstats
lovgivning, skal ved anvendelse av forordningens artikkel 27 anses for å ha rett til naturalytelser
fra trygdeordningen for sykdom og svangerskap eller fødsel, dersom vedkommende i henhold
til artikkel 8 nr. 1 punkt 4 i sosiallovens bok V (SGB V) er unntatt fra den pliktige syketrygden
(Krankenversicherung).

19. Trygdetid ved omsorg for barn tilbakelagt i samsvar med tysk lovgivning, skal også omfatte
tidsrom da en arbeidstaker har hatt omsorg for barn i annen medlemsstat, dersom vedkommende
var ute av stand til å utføre arbeid i henhold til artikkel 6 nr. 1 i mødrevernloven
(Mutterschutzgesetz) eller tar permisjon for barneomsorg i samsvar med artikkel 15 i
forbundsloven om oppfostringsstønad (Bundeserziehungsgeldgesetz) og ikke har utført noe
biarbeid (geringfügige Beschäftigung) i henhold til artikkel 8 i SGB IV.

20. I de tilfellene der bestemmelsene i gjeldende tysk pensjonslovgivning per 31. desember 1991
får anvendelse, skal bestemmelsene i vedlegg VI også få anvendelse i den versjon som var
gjeldende per 31. desember 1991.

D. SPANIA

1. Vilkåret om at en person må utføre lønnet arbeid eller drive selvstendig næringsvirksomhet,
eller vilkåret om at vedkommende tidligere må ha vært omfattet av en pliktig forsikringsordning
mot samme risiko innenfor rammen av en ordning for arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende i den samme medlemsstat, fastsatt i artikkel 1 bokstav a) iv) i forordningen,
kan ikke gjøres gjeldende overfor personer som i samsvar med kongelig dekret nr. 2805/1979
av 7. desember 1979 er frivillig tilsluttet den alminnelige trygdeordning i egenskap av
tjenestemann eller ansatt i en internasjonal organisasjon som angår flere regjeringer.

2. Bestemmelsene i kongelig dekret nr. 2805/1979 av 7. desember 1979 får anvendelse på
medlemsstatenes statsborgere og på flyktninger og statsløse personer

a) når de er bosatt på spansk territorium, eller

b) når de er bosatt på en annen medlemsstats territorium og på et eller annet tidligere
tidspunkt har vært trygdet under den pliktige spanske trygdeordningen, eller

c) når de er bosatt på et tredjelands territorium og har betalt avgift til den spanske
trygdeordningen i minst 1 800 dager og ikke er pliktig eller frivillig forsikret i henhold til
en annen medlemsstats lovgivning.

3. En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er trygdet etter spansk
lovgivning, skal ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 3 anses
for å være trygdet på det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende på dette
tidspunkt er trygdet etter en annen medlemsstats lovgivning, eller dersom det ikke er tilfellet,
når en ytelse kan utbetales for samme trygdetilfelle i henhold til en annen medlemsstats
lovgivning. Dette vilkår skal likevel anses oppfylt i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr. 1.

4. a) Ved anvendelse av forordningens artikkel 47 skal den spanske teoretiske ytelse beregnes
på grunnlag av den trygdedes faktiske avgiftsinnbetalinger i årene umiddelbart før siste
avgiftsinnbetaling til den spanske trygden.

b) Pensjonsbeløpet fastsatt på denne måten skal forhøyes og reguleres med beløp beregnet
på samme måte som andre pensjoner av samme art for hvert av de etterfølgende år inntil
året før trygdetilfellet inntraff.
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E. FRANKRIKE

1. a) Stønaden til eldre arbeidstakere og stønaden til eldre selvstendig næringsdrivende, samt
aldersstønaden innen landbruket skal på de vilkår som er fastsatt i fransk lovgivning for
franske arbeidere, tilstås alle arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som er
statsborgere i andre medlemsstater, og som på det tidspunkt de fremmer krav, er bosatt
på fransk territorium.

b) Tilsvarende skal gjelde for flyktninger og statsløse.

c) Bestemmelsene i denne forordning skal ikke berøre bestemmelsene i fransk lovgvining
om at bare ansettelsestid eller tidsrom som anses som ansettelsestid, eller eventuelt
tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet tilbakelagt i Den franske republikks
europeiske eller oversjøiske departementer (Guadeloupe, Guyana, Martinique og
Réunion), skal medregnes for rett til stønad til eldre arbeidstakere eller eldre selvstendig
næringsdrivende.

2. Den særlige stønaden og den kumulative godtgjørelse fastsatt i den særlige lovgivning om
trygd for gruvearbeidere, skal bare gis til arbeidere ansatt ved franske gruver.

3. Lov nr. 65-555 av 10. juli 1965 som gir franske statsborgere som utfører eller har utført
inntektsgivende arbeid i utlandet, rett til opptak i den frivillige ordningen for alderstrygd, får
anvendelse på statsborgere i andre medlemsstater på følgende vilkår:

- det inntektsgivende arbeid som gir rett til frivillig trygd i det franske system, skal verken
utføres eller ha vært utført på fransk territorium eller på territoriet til den medlemsstat
der arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er statsborger,

- når det fremmes krav om å bli omfattet av loven, skal arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende dokumentere at han enten har vært bosatt i Frankrike i minst 10 år,
uavbrutt eller ikke, eller at han sammenhengende har vært omfattet av fransk lovgivning
om pliktig eller frivillig fortsatt trygd i et tilsvarende tidsrom.

4. En person som er omfattet av fransk lovgivning i henhold til forordningens artikkel 14 nr. 1
eller artikkel 14a nr. 1, skal for de av familiemedlemmene som følger med ham til territoriet til
den medlemsstat der han utfører arbeid, ha rett til følgende familieytelser:

a) Stønad for små barn, utbetalt inntil barnet er 3 måneder,

b) Familieytelser utbetalt i henhold til forordningens artikkel 73.

5. Ved beregning av det teoretiske beløp omhandlet i forordningens artikkel 46 nr. 2 bokstav a),
i ordninger der alderspensjon beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, skal den kompetente
institusjon for hvert av de trygdeår som er tilbakelagt etter lovgivningen i en annen medlemsstat,
medregne antallet pensjonspoeng som fremkommer ved å dele det antall pensjonspoeng som
er opptjent etter den lovgivning som den anvender, med det tilsvarende antall år.

6. a) Grensearbeidere som utfører lønnet arbeid på territoriet til en annen medlemsstat enn
Frankrike, og som er bosatt i de franske departementer Haut-Rhin, Bas-Rhin og
Moselle, skal i henhold til forordningens artikkel 19 på disse departementers territorium
ha rett til naturalytelser som fastsatt i den lokale ordning for Alsace-Lorraine, innført
ved dekret nr. 46-1428 av 12. juni 1946 og nr. 67-814 av 25. september 1967.

b) Disse bestemmelser får tilsvarende anvendelse på de personer som har rett til ytelser i
henhold til forordningens artikkel 25 nr. 2 og 3 og artikkel 28 og 29.

7. Uten hensyn til bestemmelsene i forordningens artikkel 73 og 74 skal bostøtte (allocation de
logement), stønad til barnetilsyn i hjemmet (allocation de garde d�enfant à domicile) og stønad
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til foreldre som selv forestår sine barns utdanning (allocation parentale d�éducation), bare
tilstås personer og deres familiemedlemmer som er bosatt på fransk territorium.

8. En arbeidstaker som ikke lenger er omfattet av fransk lovgivning om trygd til etterlatt ektefelle
i den alminnelige franske trygdeordning eller ordningen for ansatte i landbruket, skal ved
anvendelse av bestemmelsene i forordningens avdeling III, kapittel 3, anses for å ha status som
trygdet etter denne lovgivning på det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende
på dette tidspunktet er trygdet som arbeidstaker etter en annen medlemsstats lovgivning eller,
dersom det ikke er tilfellet, når en etterlatteytelse kan utbetales i henhold til en annen
medlemsstats lovgivning om trygd for arbeidstakere. Dette vilkåret skal likevel anses oppfylt
i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr. 1.

F. HELLAS

1.  ............

2. Lov nr. 1469/84 om frivillig opptak i ordningen for pensjonstrygd for greske statsborgere og
utenlandske statsborgere av gresk opprinnelse får anvendelse, i samsvar med 2. ledd, for
statsborgere fra andre medlemsstater, statsløse og flyktninger som er bosatt på en medlemsstats
territorium.

Forutsatt at de øvrige vilkår i denne lov er oppfylt, kan det innbetales avgifter:

a) når vedkommende har sitt hjemsted eller er bosatt på en medlemsstats territorium og
tidligere har vært pliktig tilsluttet den greske ordningen med pensjonstrygd, eller

b) uavhengig av hjem- eller bosted, når vedkommende enten tidligere har vært bosatt i
Hellas i 10 år, sammenhengende eller ikke, eller tidligere har vært omfattet av gresk
lovgivning på pliktig eller frivillig grunnlag i 1500 dager.

3. Uten hensyn til gjeldende lovgivning anvendt av OGA skal tidsrom der det oppebæres en
pensjon på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom i samsvar med en medlemsstats lovgivning
som fastsetter særlige regler for disse trygdetilfellene, anses som trygdetid etter den lovgivning
som anvendes av OGA i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav r), forutsatt at disse
tidsrom faller sammen med ansettelsestid innenfor landbruket i Hellas.

4. Etter gresk lovgivning skal anvendelsen av forordningens artikkel 49 nr. 2 være betinget av at
den nye beregningen omhandlet i nevnte artikkel ikke er til skade for vedkommende.

5. Når reglene for de greske tilleggstrygdekasser (�epicourica tameia�) gir mulighet til å
anerkjenne tidsrom med pliktig alderstrygd som er tilbakelagt innenfor de alminnelige lovfestede
greske trygdeinstitusjoner (�curiaz asjalishz�) , får disse bestemmelsene anvendelse også
på tidsrom med pliktig pensjonstrygd som er tilbakelagt etter lovgivningen i en annen
medlemsstat, og som hører inn under denne forordnings materielle virkeområde.

6. Arbeidstakere som inntil 31. desember 1992 har vært omfattet av en pliktig trygd i en annen
medlemsstat, og som for første gang etter 1. januar 1993 er omfattet av den pliktige greske
trygden (alminnelig lovfestet ordning), skal i henhold til bestemmelsene i lov nr. 2084/92 anses
som «tidligere trygdet».

G. IRLAND

1. Arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, arbeidsløse, personer som fremmer krav om
pensjon eller pensjonister og deres familiemedlemmer omhandlet i forordningens artikkel 19
nr. 1, artikkel 22 nr. 1 og 3, artikkel 25 nr. 1 og 3, artikkel 26 nr. 1, artikkel 28a, 29 og 31, skal
når de er bosatt eller oppholder seg i Irland ha rett til enhver medisinsk behandling som gis
etter irsk lovgivning gratis, dersom utgiftene til slik behandling betales av en annen medlemsstat
enn Irland.
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2. Familiemedlemmer til en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende som omfattes av
lovgivningen i en annen medlemsstat enn Irland, og som oppfyller vilkårene i denne lovgivning
for rett til ytelser, skal når de er bosatt i Irland ha rett til enhver medisinsk behandling som gis
etter irsk lovgivning gratis, etter at det eventuelt er tatt hensyn til forordningens artikkel 18.

Utgiftene til disse ytelsene skal betales av den institusjon der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende er trygdet.

Når ektefellen til vedkommende arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller den som
har omsorgen for barna, utfører inntektsgivende arbeid i Irland, skal ytelser til
familiemedlemmene likevel forsatt utbetales av den irske institusjon i den utstrekning det bare
foreligger rett til slike ytelser etter bestemmelsene i irsk lovgivning.

3. Dersom en arbeidstaker som omfattes av irsk lovgivning, under sitt arbeid utsettes for en
ulykke etter å ha forlatt en medlemsstats territorium for å reise til en annen medlemsstats
territorium, men før han er kommet dit, skal vedkommendes rett til ytelser når det gjelder
denne ulykken fastsettes:

a) som om ulykken var inntruffet på irsk territorium, og

b) uten å ta hensyn til vedkommendes fravær fra irsk territorium, ved avgjørelsen av om
vedkommende i kraft av sitt arbeid var trygdet etter nevnte lovgivning.

4. . . . . . .

5. Ved beregning av lønnsinntekt ved tilståelse av den inntektsavhengige ytelse som etter irsk
lovgivning utbetales sammen med ytelser ved arbeidsløshet, skal et beløp som er lik den
gjennomsnittlige ukelønn for mannlige eller kvinnlige ansatte som unntak fra forordningens
artikkel 23 nr. 1 og artikkel 68 nr. 1, godskrives arbeidstakeren for hver uke som er tilbakelagt
som arbeidstaker etter lovgivningen i en annen medlemsstat i løpet av det aktuelle
inntektsskatteår.

6. Ved anvendelse av artikkel 40 nr. 3 bokstav a) ii) skal bare medregnes tidsrom da arbeidstakeren
eller den selvstendig næringsdrivende var arbeidsufør etter irsk lovgivning.

7. Ved anvendelse av artikkel 44 nr. 2 skal en arbeidstaker anses for å ha anmodet uttrykkelig om
at fastsettelsen av den alderspensjonen vedkommende har rett til etter irsk lovgivning utsettes,
dersom vedkommende ikke har opphørt å arbeide og dette er et vilkår for å tilstå alderspensjon.

8. ...........

9. En arbeidsløs som vender tilbake til Irland etter utløpet av tidsrommet på tre måneder i løpet
av hvilket vedkommende fortsatt har mottatt ytelser etter irsk lovgivning ved anvendelse av
forordningens artikkel 69 nr. 1, kan uten hensyn til artikkel 69 nr. 2 gjøre krav på ytelser ved
arbeidsløshet, dersom vedkommende oppfyller vilkårene i nevnte lovgivning.

10. Et tidsrom under irsk lovgivning i samsvar med forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav f)
kan ikke:

i) i henhold til denne bestemmelse medregnes som et tidsrom under irsk lovgivning ved
anvendelse av forordningens avdeling III, eller

ii) gjøre Irland til kompetent stat ved tilståelse av ytelser etter forordningens artikkel 18,
artikkel 38 eller artikkel 39 nr.1.
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H. ITALIA

Ingen.

I. LUXEMBOURG

1. Uansett bestemmelsene i forordningens artikkel 94 nr. 2 skal trygdetid eller tidsrom likestilt
med trygdetid tilbakelagt av en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende etter luxembourgsk
lovgivning om pensjonstrygd ved alder, uførhet eller til etterlatte enten før 1. januar 1946 eller
før en tidligere dag fastsatt ved en bilateral avtale, bare medregnes ved anvendelse av denne
lovgivningen i den utstrekning vedkommende godtgjør at han har vært trygdet etter den
luxembourgske ordningen i seks måneder etter den dag som tas i betraktning. Dersom flere
bilaterale avtaler får anvendelse, skal det bare tas hensyn til trygdetid eller tidsrom likestilt
med trygdetid fra den dag som ligger lengst tilbake i tid.

2. Ved tilståelse av den faste del av luxembourgske pensjoner skal trygdetid tilbakelagt etter
luxembourgsk lovgivning av arbeidstakere eller av selvstendig næringsdrivende som ikke er
bosatt i Luxembourg, fra 1. oktober 1972 anses som botid.

3. Forordningens artikkel 22 nr. 2 annet ledd skal ikke berøre bestemmelser i luxembourgsk
lovgivning hvoretter en sykekasse ikke kan nekte å gi tillatelse til behandling i utlandet, dersom
slik behandling ikke kan gis i Storhertugdømmet Luxembourg.

4. Ved medregning av trygdetid omhandlet i trygdelovens artikkel 171 nr. 7, skal den luxembourgske
institusjon medregne trygdetid tilbakelagt etter enhver annen medlemsstats lovgivning som
om det var trygdetid tilbakelagt etter den lovgivning den anvender. Anvendelsen av ovennevnte
bestemmelse skal være betinget av at vedkommende senest har tilbakelagt trygdetid etter
luxembourgsk lovgivning.

J. NEDERLAND

1. Trygd til dekning av utgifter ved sykdom:

a) Når det gjelder rett til naturalytelser etter nederlandsk lovgivning, skal personer som er
trygdet eller medtrygdet i henhold til trygdeordningen omhandlet i den nederlandske lov
om sykekasser (Ziekenfondswet), anses som personer som har rett til naturalytelser
ved anvendelse av avdeling III kapittel 1.

b) ..........

c) Ved anvendelse av forordningens artikkel 27 til 34 skal følgende pensjoner behandles
som pensjoner som kan kreves utbetalt etter de rettsregler som er omhandlet i bokstav
b) (uførhet) og bokstav c) (alder) i Nederlands erklæring i henhold til forordningens
artikkel 5:

- pensjoner i henhold til lov av 6. januar 1966 (Staatsblad 6) om nye
pensjonsbestemmelser for tjenestemenn og deres familiemedlemmer (Algemene
burgerlijke pensionswet),

- pensjoner i henhold til lov av 6. oktober 1966 (Staatsblad 445) om nye
pensjonsbestemmelser for militærpersoner og deres familiemedlemmer (Algemene
militaire pensionswet),

- pensjoner i henhold til lov av 15. februar 1967 (Staatsblad 138) om nye
pensjonsbestemmelser for ansatte ved de nederlandske jernbaner og deres
familiemedlemmer (Spoorwegpensionswet),
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- pensjoner i henhold til vedtektene om tjenestevilkårene ved de nederlandske jernbaner
(Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) (RDV 1964 NS),

- pensjonsytelser tilstått før fylte 65 år i henhold til en pensjonsordning som har til
formål å yte hjelp til eldre arbeidstakere og tidligere arbeidstakere, eller ytelser ved
førtidspensjonering i henhold til regler fastsatt av staten eller ved eller i henhold til
en tariffavtale, eller i henhold til regler som fastsettes av sykekasserådet.

d) Familiemedlemmer omhandlet i artikkel 19 nr. 2 som er bosatt i Nederland og arbeidstakere
eller selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer omhandlet i artikkel 22 nr.
1 bokstav b) og nr. 3 sammenholdt med artikkel 22 nr. 1 bokstav b), og artikkel 25 og 26,
som har rett til ytelser i henhold til en annen medlemsstats lovgivning, skal ikke være
trygdet i henhold til den alminnelige lov om særlige utgifter ved sykdom (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten).

2. Anvendelse av nederlandsk lovgivning om alminnelig alderstrygd (AOW)

a) Reduksjonen omhandlet i artikkel 13 nr. 1 i lov om alminnelig alderstrygd (AOW), får
ikke anvendelse på kalenderår eller deler av kalenderår før 1. januar 1957, i løpet av
hvilke en pensjonsberettiget som ikke oppfyller vilkårene for at slike år skal regnes som
trygdetid, har vært bosatt i Nederland mellom sitt 15. og 65. år, eller i løpet av disse år
har utført lønnet arbeid i Nederland for en arbeidsgiver i dette landet, men vært bosatt på
en annen medlemsstats territorium.

Uansett artikkel 7 i AOW skal en pensjonsberettiget som bare har vært bosatt eller
arbeidet i Nederland før 1. januar 1957, også kunne oppnå samme rett på ovennevnte
vilkår.

b) Reduksjonen omhandlet i artikkel 13 nr. 1 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår eller
deler av kalenderår før 2. august 1989, i løpet av hvilke en gift eller tidligere gift person
mellom fylte 15 og 65 år ikke var trygdet i henhold til ovennevnte lovgivning selv om
vedkommende var bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn Nederland, i den
utstrekning disse kalenderår eller deler av slike faller sammen med trygdetid som etter
nevnte lovgivning er tilbakelagt av ektefellen, forutsatt at de har vært gift med hverandre
i disse periodene, og med kalenderår eller deler av slike som skal medregnes i henhold til
bokstav a).

Uansett artikkel 7 i AOW skal denne personen anses som pensjonsberettiget.

c) Reduksjonen omhandlet i artikkel 13 nr. 2 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår eller
deler av kalenderår før 1. januar 1957, i løpet av hvilke pensjonistens ektefelle som ikke
oppfyller vilkårene for at disse årene kan regnes som trygdetid, har vært bosatt i Nederland
mellom fylte 15 og 65 år, eller i løpet av disse år har utført lønnet arbeid i Nederland for
en arbeidsgiver etablert i Nederland mens vedkommende var bosatt på en annen
medlemsstats territorium.

d) Reduksjonen omhandlet i artikkel 13 nr. 2 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår eller
deler av kalenderår før 2. august 1989, i løpet av hvilke pensjonistens ektefelle mellom
fylte 15 og 65 år ikke var trygdet i henhold til ovennevnte lovgivning, mens vedkommende
var bosatt i en annen medlemsstat enn Nederland, i den utstrekning disse kalenderår eller
deler av dem faller sammen med trygdetid som etter nevnte lovgivning er tilbakelagt av
pensjonisten, forutsatt at ekteskapet bestod i disse periodene, og med de kalenderår eller
deler av dem som skal medregnes i henhold til bokstav a).

e) Bestemmelsene i bokstav a), b), c) og d) får bare anvendelse dersom den
pensjonsberettigede har vært bosatt på territoriet til en eller flere medlemsstater i 6 år
etter fylte 59 år, og bare så lenge vedkommende fortsatt er bosatt på territoriet til en av
disse medlemsstatene.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/103

f) Som unntak fra artikkel 45 nr. 1 i AOW og artikkel 47 nr. 1 i AWW (lov om alminnelig
trygd for enker og foreldreløse), skal ektefellen til en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som er omfattet av en pliktig trygdeordning, og som er bosatt på
territoriet til en annen medlemsstat enn Nederland, i henhold til disse lovgivninger ha rett
til å bli frivillig trygdet for tidsrom etter 2. august 1989, i løpet av hvilke arbeidstakeren
eller den selvstendig næringsdrivende er eller har vært omfattet av den pliktige
trygdeordningen i henhold til disse lovgivningene. Denne retten bortfaller fra den dag
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivendes pliktige trygd opphører.

Retten skal likevel ikke bortfalle når arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes
pliktige trygd opphører som følge av hans død, og dersom enken utelukkende mottar
pensjon etter lov om alminnelig trygd for enker og foreldreløse (AWW).

Retten til å bli frivillig trygdet bortfaller uansett fra den dag den frivillig trygdede fyller
65 år.

For ektefelle til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er pliktig trygdet
etter lov om alminnelig alderstrygd (AOW) og lov om alminnelig trygd for enker og
foreldreløse (AWW), skal avgift fastsettes i samsvar med bestemmelsene om fastsettelse
av pliktige trygdeavgifter forutsatt at ektefellens inntekt i dette tilfellet anses som
opptjent i Nederland.

For ektefelle til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er blitt pliktig
trygdet den 2. august 1989 eller senere, skal avgift fastsettes i samsvar med bestemmelsene
om fastsettelse av frivillige trygdeavgifter i henhold til lov om alminnelig alderstrygd og
lov om alminnelig trygd for enker og foreldreløse.

g) Den rett som er omhandlet i bokstav f), skal bare foreligge dersom ektefellen til en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende innen utløpet av ett år etter at den pliktige
trygd trådte i kraft, har underrettet trygdebanken (Sociale Verzekeringsbank) om sitt
ønske om å bli frivillig trygdet.

For ektefellene til arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som er blitt pliktig
trygdet 2. august 1989 eller umiddelbart før denne dato, skal fristen på ett år begynne å
løpe fra 2. august 1989.

Den rett som er omhandlet i bokstav f) fjerde kan ledd ikke tilstås en ektefelle til en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende,som ikke er bosatt i Nederland, og som
bestemmelsene i forordningens artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 eller artikkel 17 får
anvendelse på, dersom nevnte ektefelle alene i henhold til bestemmelsene i nederlandsk
lovgivning allerede har eller har hatt rett til frivillig trygd.

h) Bestemmelsene i bokstav a), b), c), d) og f) får ikke anvendelse på tidsrom som faller
sammen med tidsrom som kan tas i betraktning ved beregningen av pensjonsrettigheter
etter lovgivningen om alderstrygd i en annen medlemsstat enn Nederland, eller på tidsrom
vedkommende mottok alderspensjon etter en slik lovgivning.

i) Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal som trygdetid bare anses trygdetid
tilbakelagt etter fylte 15 år etter nederlandsk lovgivning om alminnelig alderstrygd (AOW).

3. a) En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er omfattet av
nederlandsk lovgivning om trygd til etterlatte, skal ved anvendelsen av bestemmelsene i
forordningens avdeling III kapittel 3 anses for å være trygdet etter denne lovgivning på
det tidspunkt trygdetilfellet inntreffer, dersom vedkommende er trygdet for samme
trygdetilfelle etter en annen medlemsstats lovgivning eller, dersom det ikke er tilfellet,
når en etterlatteytelse kan utbetales i henhold til en annen medlemsstats lovgivning.
Dette siste vilkåret skal likevel anses oppfylt i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr. 1.
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b) Dersom en enke i henhold til bokstav a) har rett til en enkepensjon etter den nederlandske
lovgivning om alminnelig trygd for enker og barn som har mistet en av eller begge
foreldrene, skal denne pensjonen beregnes i samsvar med forordningens artikkel 46 nr. 2.

Ved anvendelse av disse bestemmelsene skal tidsrom før 1. oktober 1959 i hvilke
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har vært bosatt på nederlandsk
territorium etter fylte femten år eller har utøvet et lønnet arbeid i Nederland for en
arbeidsgiver i denne staten mens han var bosatt på en annen medlemsstats territorium,
anses som trygdetid tilbakelagt etter nevnte nederlandske lovgivning.

c) Tidsrom som skal medregnes i henhold til bestemmelsene i bokstav b), skal ikke tas
hensyn til når de faller sammen med trygdetid tilbakelagt etter en annen medlemsstats
lovgivning om pensjoner til etterlatte.

d) Som trygdetid ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal anses bare trygdetid
som etter fylte femten år er tilbakelagt etter den alminnelige trygdeordning for enker og
barn som har mistet en av eller begge foreldrene (AWW).

4. a) En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som ikke lenger er trygdet etter lov av
18. februar 1966 om trygd ved arbeidsuførhet (WAO) og/eller etter lov av 11. desember
1975 om arbeidsuførhet (AAW), skal ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens
avdeling III kapittel 3 anses for å være fortsatt trygdet på det tidspunkt trygdetilfellet
inntreffer, dersom vedkommende er trygdet for samme trygdetilfelle etter en annen
medlemsstats lovgivning eller, dersom det ikke er tilfellet, når det foreligger rett til en
ytelse for samme trygdetilfelle i henhold til en annen medlemsstats lovgivning. Dette
siste vilkåret skal likevel anses oppfylt i tilfellet omhandlet i artikkel 48 nr. 1.

b) Dersom vedkommende i henhold til bokstav a) har rett til en nederlandsk ytelse ved
uførhet, skal denne ytelsen fastsettes etter reglene i forordningens artikkel 46 nr. 2:

i) i samsvar med bestemmelsene i ovennevnte lov av 18. februar 1966 (WAO), dersom
vedkommende på det tidspunktet arbeidsuførheten inntreffer, er trygdet for dette
trygdetilfelle etter en annen medlemsstats lovgivning som arbeidstaker i henhold til
forordningens artikkel 1 bokstav a),

ii) i samsvar med bestemmelsene i ovennevnte lov av 11. desember 1975 (AAW),
dersom vedkommende på det tidspunkt arbeidsuførheten inntreffer:

- er trygdet for dette trygdetilfellet etter en annen medlemsstats lovgivning uten
å være arbeidstaker i henhold til forordningens artikkel 1 bokstav a), eller

- ikke er trygdet for dette trygdetilfellet etter en annen medlemsstats lovgivning,
men kan gjøre krav på ytelser i henhold til en annen medlemsstats lovgivning.

Dersom ytelsesbeløpet beregnet i henhold til i) er lavere enn det som følger ved
beregningen i henhold til ii), skal sistnevnte ytelsesbeløp tilstås.

c) Ved beregning av ytelser fastsatt i samsvar med ovennevnte lov av 18. februar 1966
(WAO) eller i samsvar med ovennevnte lov av 11. desember 1975 (AAW), skal de
nederlandske institusjonene medregne:

- tidsrom med lønnet arbeid og likestilte tidsrom tilbakelagt i Nederland før 1. juli
1967,

- trygdetid tilbakelagt etter ovennevnte lov av 18. februar 1966 (WAO),

- trygdetid tilbakelagt etter fylte femten etter ovennevnte lov av 11. desember 1975
(AAW), i den utstrekning denne ikke faller sammen med trygdetid tilbakelagt etter
ovennevnte lov av 18. februar 1966 (WAO).



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/105

d) Ved beregningen av den nederlandske ytelsen ved uførhet i henhold til forordningens
artikkel 40 nr. 1, skal de nederlandske institusjoner ikke medregne det tillegg som eventuelt
tilstås ytelsesmottakeren etter loven om tilleggsytelser. Retten til og størrelsen på tillegget
skal beregnes utelukkende på grunnlag av bestemmelsene i loven om tilleggsytelser.

5. Anvendelse av nederlandsk lovgivning om barnetrygd

a) En arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som blir omfattet av nederlandsk
lovgivning om barnetrygd i løpet av et kvartal, og som på den første dag i dette kvartalet
var omfattet av tilsvarende lovgivning i en annen medlemsstat, skal anses som trygdet
etter nederlandsk lov fra denne første dag.

b) Størrelsen på den barnetrygd som en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som
i samsvar med bokstav a) anses som trygdet etter nederlandsk lovgivning om barnetrygd,
kan kreve, skal fastsettes i samsvar med reglene i gjennomføringsforordningen omhandlet
i forordningens artikkel 98.

6. Anvendelse av visse overgangsbestemmelser

Artikkel 45 nr. 1 får ikke anvendelse ved fastsettelse av rett til ytelser i henhold til
overgangsbestemmelsene i lovgivningen om alminnelig alderstrygd (artikkel 46), om alminnelig
trygd for enker og for barn som har mistet en av eller begge foreldrene og om alminnelig trygd
ved arbeidsuførhet.

K. ØSTERRIKE

1. Ved anvendelse av forordningens avdeling III kapittel 1 skal en person som mottar
tjenestemannspensjon, anses som pensjonist.

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal det ikke tas hensyn til bestemmelser i
østerriksk lovgivning om tillegg til avgifter til tilleggsforsikringer og om tilleggsytelse til
gruvearbeidere. I slike tilfeller skal beløpet nevnt i forordningens artikkel 46 nr. 2 økes med de
aktuelle tillegg til avgiftene til tilleggsforsikringer og med tilleggsytelsen til gruvearbeidere.

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 skal den dag som etter østerriksk lovgivning
er avgjørende for utbetaling av en pensjon (Stichtag), anses som den dag trygdetilfellet inntreffer.

4.  Anvendelsen av forordningens bestemmelser skal ikke begrense retten til ytelser etter østerriksk
lovgivning for så vidt angår personer som av politiske eller religiøse grunner eller på grunn av
sin avstamning har fått sin trygderettslige stilling svekket.

L. PORTUGAL

Yrkesaktive eller pensjonerte offentlige tjenestemenn og deres familiemedlemmer som omfattes av
en særlig syketrygdeordning, kan tilstås naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel ved
øyeblikkelig behov under et opphold på en annen medlemsstats territorium eller dersom de med
forhåndstillatelse fra den kompetente portugisiske institusjon reiser til en annen medlemsstat for å
få hensiktsmessig behandling for sin tilstand, i henhold til bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav
a) og c), nr. 2 annet punktum og nr. 3 samt artikkel 31 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71, på
samme vilkår som arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som omfattes av den alminnelige
trygdeordning.

M. FINLAND

1. For å avgjøre om tidsrommet fra et trygdetilfelle inntreffer til pensjonsalderen inntrer (fremtidig
tidsrom) skal komme i betraktning ved beregning av den finske arbeidspensjon, skal det i
forbindelse med vilkåret om bosetting i Finland, tas hensyn til trygdetid eller botid som
kommer inn under lovgivningen i en annen medlemsstat.
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2. Når et arbeid eller en selvstendig næringsvirksomhet i Finland har opphørt, og trygdetilfellet
inntreffer under et arbeid eller en selvstendig næringsvirksomhet i en annen medlemsstat, og
pensjonen i henhold til finsk lovgivning om arbeidspensjoner ikke lenger omfatter tidsrommet
fra trygdetilfellet inntreffer til pensjonsalderen inntrer (fremtidig tidsrom), skal det tas hensyn
til trygdetid etter lovgivningen i en annen medlemsstat i forhold til kravet til fremtidige
tidsrom, som om det dreide seg om trygdetid i Finland.

3. Dersom en institusjon i Finland etter finsk lovgivning skal utbetale et tillegg på grunn av
forsinkelse i behandlingen av et krav om en ytelse, skal ved anvendelsen av bestemmelsene i
finsk lovgivning om slike tillegg et krav fremlagt for en institusjon i en annen medlemsstat,
anses for å være fremlagt den dag den kompetente institusjon i Finland mottar kravet med alle
nødvendige vedlegg.

N. SVERIGE

1. Ved anvendelse av artikkel 18 nr. 1 for å avgjøre rett til foreldreytelser skal trygdetid tilbakelagt
etter lovgivningen i en annen medlemsstat enn Sverige anses å være basert på samme
gjennomsnittsinntekt som den trygdetid i Sverige den blir sammenlagt med.

2. Forordningens bestemmelser om sammenlegging av trygdetid eller botid får ikke anvendelse
for de overgangsregler i svensk lovgivning som gir rett til en gunstigere beregning av
folkepensjonen for personer som har hatt fast opphold i Sverige i et bestemt tidsrom før den
dag kravet fremsettes.

3. Ved fastsettelse av retten til uførepensjon eller etterlattepensjon delvis basert på antatt fremtidig
trygdetid skal en person anses for å oppfylle kravene til trygd og inntekt i svensk lovgivning
når han som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende hører under en trygdeordning eller
bostedsbasert ordning i en annen medlemsstat.

4. I samsvar med fastsatte vilkår i svensk lovgivning skal år med omsorg for små barn anses som
trygdetid med hensyn til tilleggspensjoner selv om barnet og den berørte person har fast
opphold i en annen medlemsstat, forutsatt at den person som har omsorg for barnet, har
fødselspermisjon etter bestemmelsene i lov om rett til permisjon ved barneomsorg.

O. DET FORENTE KONGERIKE

1. Når en person vanligvis er bosatt på Gibraltars territorium, eller som siden sist vedkommende
ankom Gibraltar har vært pliktig til å betale avgift som arbeidstaker etter Gibraltars lovgivning,
søker om å bli fritatt for betaling av avgift i et visst tidsrom på grunn av arbeidsuførhet,
svangerskap og fødsel eller arbeidsløshet og ber om å få godskrevet avgiftsbeløpene for dette
tidsrom, skal ethvert tidsrom i løpet av hvilket vedkommende har arbeidet i en annen medlemsstat
enn Det forente kongerike, når det gjelder denne søknad anses som tidsrom med lønnet arbeid
i Gibraltar for hvilket vedkommende har betalt avgift som arbeidstaker i henhold til Gibraltars
lovgivning.

2. Når en person i samsvar med Det forente kongerikes lovgivning kan få rett til alderspensjon
dersom:

a) avgifter fra en tidligere ektefelle tas hensyn til som om de var vedkommende persons
egne avgifter,

eller

b) de relevante vilkår om avgifter er oppfylt av vedkommende persons ektefelle eller
tidligere ektefelle,
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og forutsatt i begge tilfeller at ektefellen eller den tidligere ektefelle er eller var arbeidstaker
eller selvstendig næringsdrivende som har vært omfattet av to eller flere medlemsstaters
lovgivning, skal forordningens bestemmelser i kapittel 3 avdeling III få anvendelse ved
avgjørelsen av rett til ytelser etter Det forente kongerikes lovgivning. Henvisninger i
nevnte kapitel 3 til «trygdetid» skal i dette tilfelle anses som henvisning til trygdetid
tilbakelagt av:

i) ektefelle eller tidligere ektefelle, når et krav er fremmet av en gift kvinne, en enkemann
eller en person hvis ekteskap har opphørt på en annen måte enn ektefellens død,

eller

ii) en tidligere ektefelle, når et krav er fremmet av en enke som ikke mottok ytelser til
etterlatte umiddelbart før hun nådde pensjonsalderen, eller som bare mottar en
aldersrelatert enkepensjon beregnet i henhold til forordningens artikkel 46 nr. 2.

3. a) Dersom ytelser ved arbeidsløshet etter Det forente kongerikes lovgivning utbetales til en
person i henhold til forordningens artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii) eller bokstav b) ii), skal
trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet som
vedkommende har tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, anses som tidsrom
med tilstedeværelse i Storbritannia eller eventuelt i Nord-Irland, for å oppfylle vilkårene
om tidsrom med tilstedeværelse i Storbritannia eller eventuelt i Nord-Irland i Det forente
kongerikes lovgivning om rett til ytelser til barn (child benefit).

b) Dersom Det forente kongerikes lovgivning i henhold til forordningens avdeling II med
unntak av artikkel 13 nr. 2 bokstav f), får anvendelse på en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som ikke oppfyller vilkåret i Det forente kongerikes lovgivning om
ytelser til barn (child benefit), når det gjelder:

i) tilstedeværelse i Storbritannia eller eventuelt i Nord-Irland, skal vedkommende for
å oppfylle dette vilkår anses for å være til stede der,

ii) tidsrom med tilstedeværelse i Storbritannia eller eventuelt i Nord-Irland, skal
trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig næringsvirksomhet som nevnte
arbeider har tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, for å oppfylle dette
vilkår, anses som tidsrom med tilstedeværelse i Storbritannia eller eventuelt i Nord-
Irland.

c) Ved krav om barnetrygd (family allowances) etter lovgivningen i Gibraltar får bokstav a)
og b) tilsvarende anvendelse.

4. Enkestønad (widow�s payment) tilstått etter Det forente kongerikes lovgivning, skal ved
anvendelse av forordningens kapittel 3 anses som en etterlattepensjon.

5. Ved anvendelse av artikkel 10a nr. 2 på bestemmelsene om hjelpestønad (attendance allow-
ance), pleiestønad (attendance allowance) og stønad til livsopphold ved uførhet (disability
living allowance), skal et tidsrom med ansettelse, med selvstendig næringsvirksomhet eller
botid tilbakelagt på en annen medlemsstats territorium enn Det forente kongerike, medregnes
i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle vilkårene om tilstedeværelse i Det forente
kongerike før det tidspunkt rett til vedkommende stønad inntreffer.

6. Dersom en arbeidstaker som omfattes av Det forente kongerikes lovgivning, i løpet av sitt
arbeid etter å ha forlatt en medlemsstats territorium for å reise til en annen medlemsstats
territorium, utsettes for en ulykke før han kommer dit, skal hans rett til ytelser når det gjelder
denne ulykken fastsettes:



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.5.1999Nr. 21/108

a) som om ulykken inntraff på Det forente kongerikes territorium, og

b) med sikte på å avgjøre om vedkommende var arbeidstaker (employed earner)
i henhold til lovgivningen i Storbritannia eller i Nord-Irland eller arbeidstaker
(employed person) i henhold til lovgivningen i Gibraltar, skal det ikke tas hensyn
til vedkommendes fravær fra disse territorier.

7. Forordningen får ikke til anvendelse på de bestemmelser i Det forente kongerikes
lovgivning som skal sette i kraft trygdeavtaler inngått mellom Det forente kongerike og
en tredje stat.

8. Ved anvendelse av forordningens avdeling III kapittel 3 skal verken graderte avgifter som
den trygdede har betalt etter lovgivningen i Det forente kongerike eller de graderte
aldersytelser som utbetales i henhold til nevnte lovgivning, medregnes. De graderte
ytelsesbeløp skal legges til det ytelsesbeløp som skal komme til utbetaling i henhold til
Det forente kongerikes lovgivning som fastsatt i samsvar med nevnte kapittel. Summen
av de to ytelsesbeløp skal utgjøre den ytelse som vedkommende faktisk får utbetalt.

9. . . . . . .

10. Ved anvendelse av forordningen om trygdeytelser som ikke er avgiftsbaserte, samt om
trygd ved arbeidsløshet (Gibraltar) (Non-Contributory Social Insurance Benefits and
Unemployment Insurance Ordinance (Gibraltar)), skal en person som denne forordning
får anvendelse på, anses som om vedkommende hadde fast bosted i Gibraltar dersom
vedkommende er bosatt i en medlemsstat.

11. Ved anvendelse av forordningens artikkel 10, 27, 28, 28a, 29, 30 og 31 skal den hjelpestønad
(attendance allowance) som tilstås en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende
i henhold til Det forente kongerikes lovgivning, anses som en ytelse ved uførhet.

12. Ved anvendelse av forordningens artikkel 10 nr. 1 skal en person som mottar en ytelse i
henhold til Det forente kongerikes lovgivning, og som oppholder seg på en annen
medlemsstats territorium, under dette oppholdet anses som om han var bosatt på den
annen medlemsstats territorium.

13.1. Ved beregning av inntektsfaktoren (earnings factor) med sikte på å fastsette retten til
ytelser etter Det forente kongerikes lovgivning skal, med forbehold for nr. 15, hver uke
i løpet av hvilken en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende har vært omfattet av
en annen medlemsstats lovgivning, og som i henhold til Det forente kongerikes lovgivning
begynte i det aktuelle inntektsskatteår, medregnes etter følgende regler:

a) tidsrom fra 6. april 1975 til 5. april 1987:

i) for hver uke vedkommende er trygdet, i arbeid eller er bosatt som arbeidstaker
skal vedkommende anses å ha innbetalt avgifter som arbeidstaker
(employed earner) på grunnlag av inntekt som svarer til to tredeler av den
øvre inntektsgrensen for dette skatteåret,

ii) for hver uke vedkommende er trygdet, i arbeid eller er bosatt som selvstendig
næringsdrivende skal vedkommende anses å ha innbetalt klasse 2 avgifter
som selvstendig næringsdrivende,

b) tidsrom fra 6. april 1987:

i) for hver uke vedkommende er trygdet, i arbeid eller er bosatt som arbeidstaker
skal vedkommende anses å ha blitt godskrevet eller betalt avgifter som
arbeidstaker for en ukentlig inntekt tilsvarende to tredeler av den øvre
inntektsgrensen for denne uken,
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ii) for hver uke vedkommende er trygdet, i arbeid eller er bosatt som selvstendig
næringsdrivende, skal vedkommende anses å ha innbetalt klasse 2 avgifter
som selvstendig næringsdrivende,

c) for hver hele uke i løpet av hvilken vedkommende har tilbakelagt et tidsrom
likestilt med trygdetid, ansettelsestid, botid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet, skal vedkommende anses å være godskrevet avgifter eller
inntekter, i den utstrekning det er nødvendig for at å bringe hans samlede
inntektsfaktor for det aktuelle inntektsskatteår opp til det nivå som kreves for at
skatteåret skal være et godkjent år (reckonable year) i henhold til Det forente
kongerikes lovgivning om godskriving av avgifter eller inntekter.

13.2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 46 nr. 2 bokstav b), når

a) en arbeidstaker i et inntektsskatteår som begynte 6. april 1975 eller senere,
utelukkende har tilbakelagt trygdetid, ansettelsestid eller botid i en annen
medlemsstat enn Det forente kongerike, og anvendelsen av nr. 1 bokstav a) i) eller
nr. 1 bokstav b) i) fører til at dette året anses som et kvalifiserende år (qualifying
year) etter Det forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av forordningens
artikkel 46 nr. 2 bokstav a), skal vedkommende anses å ha vært trygdet i 52 uker
i løpet av dette året i den annen medlemsstat,

b) ethvert innteksskatteår fra og med 6. april 1975 ikke regnes som et kvalifiserende
år i henhold til Det forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av forordningens
artikkel 46 nr. 2 bokstav a), skal det ses bort fra enhver trygdetid, ansettelsestid
eller botid tilbakelagt i det året.

13.3. Ved omregning av inntektsfaktoren til trygdetid skal den inntektsfaktor som i henhold til
Det forente kongerikes lovgivning er oppnådd for det aktuelle inntektsskatteår, divideres
med dette årets laveste inntektsgrense. Resultatet skal uttrykkes i et helt tall, idet
desimaler ikke skal medregnes. Det tall som er beregnet på denne måten, skal anses for
å representere det antall uker som trygdet tilbakelagt i henhold til Det forente kongerikes
lovgivning i dette skatteåret, dersom dette tallet ikke overstiger det antall uker
vedkommende i nevnte år var omfattet av denne lovgivning.

14. Ved anvendelse av artikkel 40 nr. 3 bokstav a) ii) skal bare tidsrom da arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende var arbeidsufør i henhold til Det forente kongerikes
lovgivning, medregnes.

15.1. Ved beregning av det teoretiske beløp i henhold til forordningens artikkel 46 nr. 2 bokstav
a) for den del av pensjonen som består av en tilleggsdel i henhold til Det forente kongerikes
lovgivning, skal:

a) begrepene «inntekter», «avgifter» eller «tillegg» i forordningens artikkel 47 nr. 1
bokstav b) forstås som overskudd i inntektsfaktoren som definert i lov om
pensjonstrygd av 1975 (Social Security Pensions Act 1975) eller eventuelt
forordning om pensjonstrygd i Nord-Irland 1975 (Social Security Pensions (North-
ern Irland Order 1975),

b) gjennomsnittet av overskuddet i inntektsfaktoren beregnes i samsvar med
forordningens artikkel 47 nr. 1 bokstav b) forstått som angitt i bokstav a) ovenfor,
ved å dividere det samlede overskudd registrert etter Det forente kongerikes
lovgivning med det antall inntektsskatteår i henhold til Det forente kongerikes
lovgivning (herunder delvise inntektsskatteår) som i vedkommende trygdetidsrom
er tilbakelagt i henhold til denne lovgivning etter 6. april 1978.
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15.2. Ved beregning av den del av pensjonen som består av en tilleggsdel i henhold til Det
forente kongerikes lovgivning, skal begrepene «trygdetid eller botid» i forordningens
artikkel 46 nr. 2 forstås som trygdetid eller botid tilbakelagt etter 6. april 1978.

16. En arbeidsløs som reiser tilbake til Det forente kongerike etter utløpet av det tidsrom på
tre måneder i løpet av hvilket vedkommende fortsatt har mottatt ytelser etter Det
forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av forordningens artikkel 69 nr. 1, skal
uten hensyn til artikkel 69 nr. 2 ha rett til ytelser ved arbeidsløshet, dersom han oppfyller
de vilkår som er fastsatt i nevnte lovgivning.

17. For rett til ytelser ved alvorlig uførhet skal en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som er eller har vært omfattet av Det forente kongerikes lovgivning i
samsvar med forordningens avdeling II, med unntak av artikkel 13 nr. 2 bokstav f):

a) anses for å ha vært til stede eller ha vært bosatt i Det forente kongerike i hele
tidsrommet i løpet av hvilket vedkommende var arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende og var omfattet av Det forente kongerikes lovgivning mens han
var til stede eller bosatt i en annen medlemsstat,

b) ha rett til å få trygdetid vedkommende som arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende har tilbakelagt på territoriet og etter lovgivningen til en annen
medlemsstat, behandlet som tidsrom vedkommende har vært til stede eller vært
bosatt i Det forente kongerike.

18. Et tidsrom da en person har vært omfattet av Det forente kongerikes lovgivning i
samsvar med forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav f) kan ikke:

i) tas i betraktning i henhold til denne bestemmelse som et tidsrom vedkommende
har vært omfattet av Det forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av
forordningens avdeling III, eller

ii) gjøre Det forente kongerike til kompetent stat for tilståelse av ytelser etter
forordningens artikkel 18, 38 eller 39 nr.1.

19. Med forbehold for enhver avtale inngått med individuelle medlemsstater, skal Det forente
kongerikes lovgivning ved anvendelse av forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav f) og
gjennomføringsforordningens artikkel 10b opphøre å få anvendelse ved utløpet av den
siste av de dager som er angitt nedenfor, for enhver person som tidligere var omfattet av
Det forente kongerikes lovgivning som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende:

a) den dag vedkommende flytter til den annen medlemsstat omhandlet i artikkel 13
nr. 2 bokstav f),

b) den dag det varige eller midlertidige lønnede arbeid eller den selvstendige
næringsvirksomhet, under hvilken vedkommende var omfattet av Det forente
kongerikes lovgivning, opphører,

c) den siste dag i ethvert tidsrom det utbetales britiske ytelser for ved sykdom og
svangerskap eller fødsel (herunder naturalytelser som Det forente kongerike er
den kompetente stat for) eller ytelser ved arbeidsløshet som

i) begynte før den dag vedkommende flyttet til en annen medlemsstat eller,
dersom tidsrommet begynte på en senere dag som

ii) umiddelbart etterfulgte lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet i
en annen medlemsstat mens vedkommende var omfattet av Det forente
kongerikes lovgivning.
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20. Det forhold at en person er blitt omfattet av en medlemsstats lovgivning i samsvar med
forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav f), gjennomføringsforordningens artikkel 10b og
nr. 19 ovenfor, skal ikke være til hinder for at:

a) Det forente kongerike som kompetent stat overfor vedkommende anvender
bestemmelsene om arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i forordningens
avdeling III kapittel 1 og kapittel 2 avsnitt 1 og artikkel 40 nr. 2, dersom
vedkommende i henhold til disse bestemmelser fortsatt har status som arbeidstaker
eller selvstendig næringsdrivende og i denne egenskap sist var trygdet etter Det
forente kongerikes lovgivning,

b)  vedkommende behandles som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i
henhold til forordningens avdeling III kapittel 7 og 8 eller gjennom-
føringsforordningens artikkel 10 eller artikkel 10a dersom den britiske ytelse
etter avdeling III kapittel 1 kan tilstås i samsvar med bokstav a).
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VEDLEGG VII (B) (2) (5) (6) (15)

TILFELLER DER EN PERSON SKAL VÆRE OMFATTET AV LOVGIVNINGEN I TO
MEDLEMSSTATER SAMTIDIG

(Anvendelse av forordningens artikkel 14c bokstav b))

1. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Belgia og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

2. Når en person som er bosatt i Danmark, er selvstendig næringsdrivende i Danmark og i lønnet arbeid
i en annen medlemsstat.

3. For ulykkestrygdordningen for landbruket og alderstrygdordningen for bønder: når vedkommende
er selvstendig jordbruker i Tyskland og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

4. Når en person som er bosatt i Spania, er selvstendig næringsdrivende i Spania og i lønnet arbeid i en
annen medlemsstat.

5. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Frankrike og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat
med unntak av Luxembourg.

6. Når en person er selvstendig jordbruker i Frankrike og i lønnet arbeid i Luxembourg.

7. For pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende: når en person er selvstendig næringsdrivende
i Hellas og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

8. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Italia og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

9. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Østerrike og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

10. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Portugal og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

11. Når en person er bosatt i Finland, er selvstendig næringsdrivende i Finland og i lønnet arbeid i en
annen medlemsstat.

12. Når en person er bosatt i Sverige, er selvstendig næringsdrivende i Sverige og i lønnet arbeid i en
annen medlemsstat.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 51 og 235,

under henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet,
særlig artikkel 98,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité, og ut fra følgende betraktninger:

Det er behov for å fastsette regler for gjennomføring av forordning
(EØF) nr. 1408/71 på grunnlag av de materielle bestemmelsene
og de erfaringene en har gjort ved anvendelsen av disse tekster
opp gjennom årene.

Det er i særdeleshet nødvendig å angi de kompetente myndigheter
og institusjoner i hver medlemsstat og likeledes de kontaktorganer
som er bemyndiget til å utveksle informasjon direkte mellom
hverandre.

Det er nødvendig å angi de dokumenter som skal fremlegges og
utfylles av vedkommende person for å oppnå ytelser.

Det er nødvendig detaljert å angi gjennomføringsreglene for
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 om hvilken
lovgivning som får anvendelse og likeledes for bestemmelsene
om de forskjellige typer ytelser.

Det er nødvendig å angi vilkårene for refusjon av ytelser gitt av en
institusjon i en medlemsstat for en institusjon i en annen
medlemsstats regning, samt de oppgaver som påhviler
Revisjonsutvalget.

Det er i nødvendig å fastsette regler for anvendelsen av den
fremgangsmåte som skal følges ved valutaomregning innenfor det
europeiske valutasystem.

For å lette kommunikasjonen mellom medlemsstatenes
myndigheter og institusjoner er det nødvendig å fastsette mulighet
for elektronisk databehandling i forbindelse med anvendelsen av
forordning (EØF) nr. 1408/71.

Det bør gjøres mulig å endre vedlegg 1, 4, 5, 6, 7 og 8 til forordning
(EØF) nr. 574/72 ved en forordning vedtatt av Kommisjonen på
begjæring av den eller de medlemsstater som er berørt, eller av
deres kompetente myndigheter, og etter uttalelse fra Den admin-
istrative kommisjon, idet det eneste praktiske formål med endring
av disse vedlegg er å innlemme beslutninger truffet av

vedkommende medlemsstater eller deres kompetente myndigheter
i en av Fellesskapets rettsakter �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med :

a) «forordning», forordning (EØF) nr. 1408/71,

b) «gjennomføringsforordning», denne forordning,

c) definisjonene i forordningens artikkel 1 skal ha den samme
betydning som er tillagt dem i nevnte artikkel.

Artikkel 2

Blanketter - informasjon om lovgivning - veiledninger

1. Blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer,
henvendelser og andre dokumenter som er nødvendige ved
anvendelse av forordningen og gjennomføringsforordningen, skal
utarbeides av Den administrative kommisjon.

To medlemsstater eller deres kompetente myndigheter kan etter
uttalelse fra Den administrative kommisjon, bli enige om å ta i
bruk forenklede formularer seg i mellom.

2. Den administrative kommisjon kan til bruk for de
kompetente myndighetene i hver stat innhente informasjon om
bestemmelsene i de nasjonale lovgivningene innenfor
forordningens virkeområde.

3. Den administrative kommisjon skal utarbeide veiledninger
for at den eller de det gjelder, skal kjenne sine rettigheter og de
administrative formaliteter som må oppfylles for å gjøre disse
rettighetene gjeldende.

Den rådgivende komité skal rådspørres før slike veiledninger
utarbeides.

Artikkel 3 (7)

Kontaktorganer - forbindelse mellom institusjoner og
mellom mottakere av ytelser og institusjoner

1. De kompetente myndigheter kan utpeke kontaktorganer
som skal ha myndighet til å ha direkte forbindelse med hverandre.
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2. Enhver institusjon i en medlemsstat og enhver person som
er bosatt eller oppholder seg i en medlemsstat, kan enten direkte
eller gjennom kontaktorganene henvende seg til institusjonen i en
annen medlemsstat.

3. Vedtak og andre dokumenter fra en medlemsstats institusjon
som angår en person som er bosatt eller oppholder seg på en
annen medlemsstats territorium, kan oversendes vedkommende
direkte ved rekommandert brev.

Artikkel 4 (9)

Vedlegg

1. Vedlegg 1 angir den kompetente myndighet eller de
kompetente myndighetene i hver medlemsstat.

2. Vedlegg 2 angir de kompetente institusjonene i hver
medlemsstat.

3. Vedlegg 3 angir institusjonene på bostedet og institusjonene
på oppholdsstedet i hver medlemsstat.

4. Vedlegg 4 angir kontaktorganene utpekt i henhold til
gjennomføringsforordningens artikkel 3 nr. 1.

5. Vedlegg 5 angir bestemmelsene omhandlet i gjennom-
føringsforordningens artikkel 5, artikkel 53 nr. 3, artikkel 104,
artikkel 105 nr. 2, artikkel 116 og artikkel 121.

6. Vedlegg 6 angir fremgangsmåten ved utbetaling av ytelser
som i samsvar med bestemmelsene i gjennomføringsforordningens
artikkel 53 nr. 1, er valgt av institusjonene som er ansvarlige for
utbetalinger i hver medlemsstat.

7. Vedlegg 7 angir navn og forretningskontorer til bankene
omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 55 nr. 1.

8. Vedlegg 8 angir de medlemsstater på hvis gjensidige
kontraktsforhold gjennomføringsforordningens artikkel 10a nr. 1
bokstav d) får anvendelse.

9. Vedlegg 9 angir de ordninger som skal tas i betraktning ved
beregning av den gjennomsnittlige årlige utgift til naturalytelser i
samsvar med gjennomføringsforordningens artikkel 94 nr. 3
bokstav a) og artikkel 95 nr. 3 bokstav a).

10. Vedlegg 10 angir institusjonene eller organene utpekt av de
kompetente myndigheter, særlig i henhold til følgende
bestemmelser:

a) forordning: artikkel 14c, artikkel 14d nr. 3 og artikkel 17,

b) gjennomføringsforordning: artikkel 6 nr. 1, artikkel 8,
artikkel 10b, artikkel 11 nr. 1, artikkel 11a nr. 1, artikkel 12a,
artikkel 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3, artikkel 38

nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82
nr. 2, artikkel 85 nr. 2, artikkel 86 nr. 2, artikkel 89 nr. 1,
artikkel 91 nr. 2, artikkel 102 nr. 2, artikkel 109, artikkel 110,
og artikkel 113 nr. 2.

11. Vedlegg 11 angir den ordning eller de ordninger som
omhandles i forordningens artikkel 35 nr. 2.

AVDELING II

GJENNOMFØRING AV FORORDNINGENS
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Gjennomføring av forordningens artikkel 6 og 7

Artikkel 5

Administrasjonsavtaler om gjennomføring av avtaler som
erstattes av gjennomføringsforordningen

Gjennomføringforordningens bestemmelser skal erstatte
administrasjonsavtalene om gjennomføring av avtalene omhandlet
i forordningens artikkel 6; de skal også erstatte bestemmelsene
om gjennomføring av bestemmelsene i avtalene omhandlet i
forordningens artikkel 7 nr. 2 bokstav c) dersom de ikke er angitt
i vedlegg 5.

Gjennomføring av forordningens artikkel 9

Artikkel 6

Adgang til frivillig trygd eller frivillig fortsatt trygd

1. Dersom en person i henhold til forordningens artikkel 9 og
artikkel 15 nr. 3 oppfyller vilkårene for adgang til frivillig trygd
eller frivillig fortsatt trygd ved uførhet, alder og dødsfall
(pensjoner) etter flere ordninger i henhold til en medlemsstats
lovgivning, og dersom vedkommende ikke har vært omfattet av
en pliktig trygd etter en av disse ordningene i kraft av
vedkommendes siste lønnede arbeid eller selvstendige
næringsvirksomhet, kan vedkommende etter de nevnte artikler
være medlem av den frivillige eller den frivillig fortsatte
trygdeordning som nærmere fastsatt i denne medlemsstatens
lovgivning eller, i mangel av en slik ordning, den ordning
vedkommende velger.

2. For å kunne påberope seg ytelser etter forordningens artikkel
9 nr. 2, skal vedkommende fremlegge for institusjonen i den berørte
medlemsstat en bekreftelse på trygdetid eller botid tilbakelagt
etter enhver annen medlemsstats lovgivning. Bekreftelsen skal
utstedes, etter anmodning fra vedkommende, av den institusjon
eller de institusjonene som anvender den lovgivning etter hvilken
vedkommende har tilbakelagt disse tidsrom.
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Gjennomføring av forordningens artikkel 12

Artikkel 7 (11)

Alminnelige regler om gjennomføringen av
bestemmelsene fastsatt for å hindre dobbeltutbetalinger

av ytelser

1. Når ytelser som skal utbetales etter lovgivningen i to eller
flere medlemsstater vil kunne reduseres, suspenderes eller
bortfalle samtidig, skal de beløp som ikke utbetales ved en streng
anvendelse av bestemmelsene om reduksjon, suspensjon eller
bortfall fastsatt i de berørte medlemsstaters lovgivning, divideres
med antall ytelser som skal reduseres, suspenderes eller bortfalle.

2. Ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens artikkel
12 nr. 2, 3 og 4, artikkel 46a, artikkel 46b og artikkel 46c skal de
berørte kompetente institusjoner på anmodning utveksle alle
nødvendige opplysninger.

Artikkel 8 (5)

Regler som får anvendelse ved samtidig rett til ytelser ved
sykdom eller svangerskap eller fødsel i henhold til flere

medlemsstaters lovgivning

1. Dersom en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
eller et av vedkommendes familiemedlemmer kan kreve ytelser
ved svangerskap eller fødsel i henhold til to eller flere
medlemsstaters lovgivninger, skal ytelsene tilstås utelukkende i
henhold til lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
fødselen fant sted eller, dersom fødselen ikke fant sted på en av
disse medlemsstatenes territorium, utelukkende i henhold til den
medlemsstats lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende sist var omfattet av.

2. Dersom en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
kan kreve ytelser ved sykdom i henhold til lovgivningen i Irland
og Det forente kongerike for de samme tidsrom med arbeidsuførhet
skal disse ytelsene tilstås utelukkende i henhold til lovgivningen
i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende sist var omfattet
av.

3. Dersom en person eller et medlem av vedkommendes familie
i tilfellene nevnt i forordningens artikkel 14c bokstav b), har rett
til naturalytelser ved sykdom eller svangerskap eller fødsel i
henhold til de to berørte lovgivninger, får følgende regler
anvendelse:

a) dersom minst en av disse lovgivninger fastsetter at ytelsene
skal tilstås i form av refusjon til mottakeren, skal ytelsene
dekkes utelukkende av institusjonen i den medlemsstat på
hvis territorium de er utbetalt,

b) dersom ytelsene er tilstått på territoriet til en annen
medlemsstat enn de to berørte medlemsstater, skal ytelsene
dekkes utelukkende av institusjonen i den medlemsstat hvis
lovgivning vedkommende er omfattet av som følge av sitt
lønnede arbeid.

Artikkel 8a

Regler som får anvendelse ved samtidig rett til ytelser ved
sykdom, yrkesskade eller yrkessykdom i henhold til

gresk lovgivning og lovgivningen i en eller flere andre
medlemsstater

Dersom en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller
vedkommendes familiemedlemmer for samme tidsrom kan kreve
ytelser ved sykdom, yrkesskade eller yrkessykdom i henhold til
gresk lovgivning og lovgivningen i en eller flere medlemsstater,
skal ytelsene tilstås utelukkende i henhold til den lovgivning
vedkommende sist var omfattet av.

Artikkel 9 (5)

Regler som får anvendelse ved samtidig rett til
gravferdshjelp i henhold til flere medlemsstaters

lovgivning

1. Når et dødsfall inntreffer på en medlemsstats territorium,
skal bare rett til gravferdshjelp opptjent i henhold til lovgivningen
i denne medlemsstaten opprettholdes, mens retten opptjent i
henhold til lovgivningen i enhver annen medlemsstat skal falle
bort.

2. Når et dødsfall inntreffer på en medlemsstats territorium
og rett til gravferdshjelp er opptjent i henhold til lovgivningen i
to eller flere andre medlemsstater, eller når dødsfallet inntreffer
utenfor disse medlemsstatenes territorium og nevnte rett er
opptjent i henhold til lovgivningen i to eller flere medlemsstater,
skal bare retten opptjent i henhold til lovgivningen i den
medlemsstat som avdøde sist var omfattet av opprettholdes,
mens retten opptjent i henhold til lovgivningen i enhver annen
medlemsstat skal falle bort.

3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal retten til
gravferdshjelp opptjent i henhold til lovgivningen i begge
medlemsstater som er omhandlet i vedlegg VII, beholdes i de tilfeller
som er omhandlet i forordningens artikkel 14c bokstav b).

Artikkel 9a

Regler som får anvendelse ved samtidig rett til ytelser ved
arbeidsløshet

Når en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som har
rett til ytelser ved arbeidsløshet i henhold til en medlemsstats
lovgivning som vedkommende var omfattet av under
vedkommendes siste lønnede arbeid eller selvstendige
næringsvirksomhet i henhold til forordningens artikkel 69, reiser
til Hellas der vedkommende også har rett til ytelser ved
arbeidsløshet i henhold til trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom
med selvstendig næringsvirksomhet som tidligere er tilbakelagt
etter gresk lovgivning, skal retten til ytelser i henhold til gresk
lovgivning suspenderes for det tidsrom som er omhandlet i
forordningens artikkel 69 nr. 1 bokstav c).
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Artikkel 10 (12) (13)

Regler som får anvendelse ved samtidig rett til
familieytelser eller barnetrygd for arbeidstakere eller

selvstendig næringsdrivende

1. a) Rett til familieytelser eller barnetrygd som skal
utbetales i henhold til en medlemsstats lovgivning der
opptjening av rett til slike ytelser ikke er betinget av
trygd, lønnet arbeid eller selvstendig
næringsvirksomhet, skal suspenderes når det for
samme tidsrom og for samme familiemedlem skal
utbetales ytelser enten bare i henhold til en annen
medlemsstats lovgivning eller i henhold til
forordningens artikkel 73, 74, 77 og 78, og med inntil
et beløp som svarer til disse ytelsene.

b) Dersom det imidlertid utøves yrkesvirksomhet på
territoriet til førstnevnte medlemsstat:

i) av den person som har rett til familieytelser
eller av den person ytelsene gis til, når det gjelder
ytelser som enten utbetales bare i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning eller i henhold
til forordningens artikkel 73 eller 74, skal retten
til familieytelser som utbetales enten bare i
henhold til den annen medlemsstats lovgivning
eller i henhold til nevnte artikler, suspenderes
med inntil et beløp som svarer til familieytelsene
fastsatt i den medlemsstats lovgivning på hvis
territorium familiemedlemmet er bosatt.
Ytelsene som utbetales av den medlemsstat på
hvis territorium familiemedlemmet er bosatt,
skal belastes denne medlemsstat,

ii) av den person som har rett til familieytelser
eller av den person ytelsene gis til, når det gjelder
ytelser som enten utbetales bare i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning eller i henhold
til forordningens artikkel 73 eller 74, skal retten
til familieytelser eller barnetrygd som utbetales
enten bare i henhold til den annen medlemsstats
lovgivning eller i henhold til disse artikler,
suspenderes; i dette tilfellet skal vedkommende
ha rett til familieytelser eller barnetrygd fra den
medlemsstat, på hvis territorium barna er bosatt,
og utgiftene skal belastes denne medlemsstat,
samt eventuelt til andre ytelser enn barnetrygd,
omhandlet i forordningens artikkel 77 eller 78,
som skal belastes den kompetente stat i henhold
til disse artikler.

2. Dersom en arbeidstaker som er omfattet av en medlemsstats
lovgivning, har rett til familieytelser fordi trygdetid eller
ansettelsestid tidligere er tilbakelagt etter gresk lovgivning, skal
denne retten suspenderes når det for samme tidsrom og for samme
familiemedlem skal utbetales familieytelser i henhold til

lovgivningen i den første medlemsstaten i henhold til
forordningens artikkel 73 og 74, med inntil et beløp som svarer til
disse ytelsene.

3. Dersom familieytelser i henhold til forordningens artikkel
73 og/eller 74 skal utbetales av to medlemsstater for samme
tidsrom og for samme familiemedlem, skal den kompetente
institusjon i den medlemsstaten der lovgivningen fastsetter det
høyeste ytelsesbeløpet, tilstå hele dette beløpet og få refundert
halvparten av beløpet fra den kompetente institusjon i den andre
medlemsstaten, med inntil det beløp som lovgivningen i sistnevnte
medlemsstat fastsetter.

Artikkel 10a (8)

Regler som får anvendelse når arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende fortløpende har vært

omfattet av flere medlemsstaters lovgivning i løpet av
samme tidsrom eller del av et tidsrom

Dersom en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
fortløpende har vært omfattet av lovgivningen i to medlemsstater
i løpet av tidsrommet mellom to utbetalingstidspunkter som
fastsatt i lovgivningen om familieytelser i en av eller begge berørte
medlemsstater, får følgende regler anvendelse:

a) familieytelsene som vedkommende kan kreve i henhold til
lovgivningen i hver av disse statene, skal tilsvare antallet
daglige ytelser som utbetales etter den lovgivning som får
anvendelse. Dersom lovgivningen ikke inneholder
bestemmelser om daglige ytelser, skal familieytelser tilstås
etter forholdet mellom det tidsrom vedkommende har vært
omfattet av lovgivningen i hver av medlemsstatene og det
tidsrom som er fastsatt i vedkommende lovgivning,

b) når familieytelser er gitt av en institusjon for et tidsrom da
de skulle ha vært gitt av en annen institusjon, skal det
foretas en avregning mellom institusjonene,

c) når ansettelsestid eller tidsrom med selvstendig
næringsvirksomhet tilbakelagt etter en medlemsstats
lovgivning, uttrykkes i andre enheter enn dem som brukes
ved beregningen av familieytelser i henhold til en annen
medlemsstats lovgivning som vedkommende også har vært
omfattet av i samme tidsrom, skal omregningen ved
anvendelse av bokstav a) og b) foretas i samsvar med
bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 15
nr. 3,

d) som unntak fra bestemmelsene i bokstav a) skal i forholdet
mellom medlemsstater som er angitt i gjen-
nomføringsforordningens vedlegg 8, den institusjon som
belastes med utgiftene til familieytelser på grunnlag av det
første lønnede arbeid eller den første selvstendige
næringsvirksomhet i det berørte tidsrommet, belastes med
disse utgiftene i hele utbetalingsperioden.
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AVDELING III

GJENNOMFØRING AV FORORDNINGENS
BESTEMMELSER OM HVILKEN LOVGIVNING SOM

FÅR ANVENDELSE

Gjennomføring av forordningens artikkel 13 til 17

Artikkel 10b (9)

Formaliteter i henhold til forordningens artikkel 13 nr. 2
bokstav f)

Dagen og vilkårene for når en medlemsstats lovgivning opphører
å få anvendelse for en person omhandlet i forordningens artikkel
13 nr. 2 bokstav f), skal fastsettes i samsvar med bestemmelsene
i denne lovgivningen. Institusjonen som er utpekt av den
kompetente myndighet i den medlemsstat hvis lovgivning får
anvendelse for denne personen, skal henvende seg til institusjonen
som er utpekt av den kompetente myndighet i førstnevnte
medlemsstat for å bli underrettet om denne dagen.

Artikkel 11

Formaliteter ved utsendelse av en arbeidstaker i henhold
til forordningens artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og

ved avtaler inngått etter forordningens artikkel 17

1. Den institusjon som er utpekt av den kompetente
myndighet i den medlemsstat hvis lovgivning fortsatt får
anvendelse, skal utstede en attest som bekrefter at en arbeidstaker
fortsatt skal omfattes av denne lovgivning inntil et bestemt
tidspunkt:

a) etter anmodning fra arbeidstakeren eller vedkommendes
arbeidsgiver i tilfellene omhandlet i forordningens artikkel
14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1,

b) i tilfeller der forordningens artikkel 17 får anvendelse.

2. Samtykket forutsatt i tilfellene omhandlet i forordningens
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og artikkel 14b nr. 1, skal innhentes av
arbeidsgiveren.

Artikkel 11a

Formaliteter i henhold til forordningens artikkel 14a nr.
1 og artikkel 14b nr. 2 og ved avtaler inngått etter

forordningens artikkel 17 når det er utført arbeid på
territoriet til en annen medlemsstat enn den der

vedkommende vanligvis er selvstendig næringsdrivende

1. Den institusjon som er utpekt av den kompetente
myndighet i den medlemsstat hvis lovgivning fortsatt får
anvendelse, skal utstede en attest som bekrefter at den selvstendig
næringsdrivende fortsatt skal omfattes av denne lovgivning inntil
et bestemt tidspunkt:

a) etter anmodning fra den selvstendig næringsdrivende i
tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 14a nr. 1 og
artikkel 14b nr. 2,

b) i tilfeller der forordningens artikkel 17 får anvendelse.

2. Samtykket forutsatt i tilfellene omhandlet i forordningens
artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og artikkel 14b nr. 2, skal innhentes
av den selvstendig næringsdrivende.

Artikkel 12

Særbestemmelser om medlemskap for arbeidstakere i
den tyske trygdeordning

Når tysk lovgivning etter forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav a),
artikkel 14 nr. 1 og 2 eller artikkel 14b nr. 1 eller etter en avtale
inngått i henhold til forordningens artikkel 17, får anvendelse på
en arbeidstaker ansatt i et foretak eller av en arbeidsgiver hvis
forretningskontor eller bopel ikke er på tysk territorium, og
arbeidstakeren ikke har fast arbeid på tysk territorium, får denne
lovgivning anvendelse som om vedkommende arbeidet på sitt
bosted på tysk territorium.

Dersom arbeidstakeren ikke er bosatt på tysk territorium, får
tysk lovgivning anvendelse som om vedkommende arbeidet på et
sted der Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (den alminnelige
lokale sykekasse i Bonn), er kompetent.

Artikkel 12a (5)

Regler som får anvendelse på de personer som er
omhandlet i forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b),
artikkel 14 nr. 3, artikkel 14a nr. 2 til 4 og artikkel 14c,
og som vanligvis utfører lønnet arbeid og/eller utøver

selvstendig næringsvirksomhet på to eller flere
medlemsstaters territorium

Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b),
artikkel 14 nr. 3, artikkel 14a nr. 2 til 4 og artikkel 14c får følgende
regler anvendelse:

1. a) En person som vanligvis utfører sitt arbeid på to eller
flere medlemsstaters territorium eller i et foretak som
har sitt forretningskontor på territoriet til en
medlemsstat der to medlemsstaters felles grense går
igjennom foretaket, eller som utfører lønnet arbeid på
en medlemsstats territorium og samtidig utøver
selvstendig næringsvirksomhet på en annen
medlemsstats territorium, skal underrette institusjonen
som er utpekt av den kompetente myndighet i
medlemsstaten der vedkommende er bosatt, om denne
situasjonen.

b) Dersom lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium vedkommende er bosatt ikke får
anvendelse på ham, skal institusjonen utpekt av den
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kompetente myndighet i denne medlemsstaten i sin
tur gi underretning om situasjonen til institusjonen
utpekt av den kompetente myndighet i den
medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse.

2. a) Dersom en person som vanligvis utfører lønnet arbeid
eller utøver selvstendig næringsvirksomhet på to eller
flere medlemsstaters territorium, og som utfører deler
av sitt arbeid på territoriet til den medlemsstat der
vedkommende er bosatt, og som i samsvar med
forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b) i) eller
artikkel 14a nr. 2 første punktum omfattes av denne
medlemsstatens lovgivning, skal institusjonen utpekt
av den kompetente myndighet i denne medlemsstaten
utstede en attest til vedkommende som bekrefter at
vedkommende omfattes av denne statens lovgivning,
og sende kopi av den til institusjonen som er utpekt
av den kompetente myndighet i enhver annen
medlemsstat:

i) på hvis territorium vedkommende utfører deler
av sitt arbeid og/eller

ii) dersom vedkommende er en arbeidstaker, på
det territorium der foretaket eller arbeidsgiveren
vedkommende er ansatt hos, har sitt
forretningskontor.

b) Sistnevnte institusjon skal om nødvendig oversende
til institusjonen utpekt av den kompetente myndighet
i den medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse, de
opplysninger som er nødvendige for å fastsette
avgifter som arbeidsgiveren eller arbeidsgiverne og/
eller vedkommende plikter å betale i henhold til denne
lovgivning.

3. a) Dersom en person som arbeider på en medlemsstats
territorium i et foretak som har sitt forretningskontor
på territoriet til en annen medlemsstat der de to
medlemsstatenes felles grense går gjennom foretaket,
eller dersom en person som er selvstendig
næringsdrivende i et slikt foretak, i samsvar med
forordningens artikkel 14 nr. 3 eller artikkel 14a nr. 3,
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium foretaket har sitt forretningskontor, skal
institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i
sistnevnte medlemsstat utstede en attest til
vedkommende som bekrefter at vedkommende
omfattes av denne statens lovgivning, og sende kopi
av den til institusjonen som er utpekt av den
kompetente myndighet i enhver annen medlemsstat:

i) på hvis territorium vedkommende er i lønnet
arbeid eller utøver selvstendig nærings-
virksomhet,

ii) på hvis territorium vedkommende er bosatt.

b) Nr. 2 bokstav b) får tilsvarende anvendelse.

4. a) Dersom en arbeidstaker som ikke er bosatt på
territoriet til noen av de medlemsstater der
vedkommende utfører sitt arbeid, og som i samsvar
med forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b) ii)
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium foretaket eller vedkommende som har
ansatt ham har sitt forretningskontor eller sin bopel,
skal institusjonen utpekt av den kompetente
myndighet i sistnevnte medlemsstat utstede en attest
til arbeidstakeren som bekrefter at vedkommende
omfattes av denne statens lovgivning, og sende kopi
av den til institusjonen som er utpekt av den
kompetente myndighet i enhver annen medlemsstat:

i) på hvis territorium arbeidstakeren utfører deler
av sitt arbeid,

ii) på hvis territorium arbeidstakeren er bosatt.

b) Nr. 2 bokstav b) får tilsvarende anvendelse.

5. a) Dersom en person som vanligvis utøver selvstendig
næringsvirksomhet på territoriet til to eller flere
medlemsstater, men som ikke utøver noen del av sin
virksomhet på territoriet til den medlemsstat der
vedkommende er bosatt, og som i samsvar med
forordningens artikkel 14a nr. 2 annet punktum
omfattes av lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium vedkommende utfører sitt hovedarbeid,
skal institusjonen utpekt av den kompetente
myndighet i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt, umiddelbart underrette
institusjonene utpekt av de kompetente myndighetene
i de andre berørte medlemsstatene.

b) De kompetente myndigheter i de berørte
medlemsstatene eller institusjonene utpekt av de
kompetente myndighetene skal ved felles avtale
fastsette den lovgivning som får anvendelse på
vedkommende, etter at det er tatt hensyn til
bestemmelsene i bokstav d) og bestemmelsene i
forordningens artikkel 14a nr. 4 senest innen seks
måneder etter at en av de berørte institusjonene ble
underrettet om vedkommendes situasjon.

c) Den institusjon som anvender lovgivningen som får
anvendelse på vedkommende, skal utstede en attest
til denne personen som viser at vedkommende
omfattes av denne lovgivning, og sende kopi av den til
de andre berørte institusjonene.

d) Ved fastsettelse av vedkommendes hovedarbeid i
henhold til forordningens artikkel 14a nr. 2 tredje
punktum skal det først og fremst tas hensyn til det
det faste og permanente sted der vedkommende utøver
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sin virksomhet. Dersom dette ikke er mulig, skal det
tas hensyn til kriterier slik som den vanlige arten eller
varigheten av virksomheten, antall utførte tjenester
og inntekter i forbindelse med denne virksomheten.

e) De berørte institusjoner skal utveksle alle
opplysninger som er nødvendige både for å fastsette
vedkommendes hovedarbeid og for å fastsette de
avgifter som skal innbetales i henhold til den lovgivning
som får anvendelse.

6. a) Dersom den institusjon som er utpekt av den
kompetente myndighet i den medlemsstat hvis
lovgivning skulle ha blitt anvendt i henhold til
forordningens artikkel 14a nr. 2 eller 3, fastsetter at
bestemmelsene i nr. 4 i nevnte artikkel får anvendelse,
skal den, med forbehold for nr. 5 og særlig bokstav b),
underrette de kompetente myndigheter i de andre
berørte medlemsstatene eller institusjonene som er
utpekt av disse myndighetene; om nødvendig skal
lovgivningen som får anvendelse på vedkommende,
fastsettes etter felles avtale.

b) Opplysningene omhandlet i nr. 2 bokstav b), skal av
de andre berørte institusjonene oversendes
institusjonen som er utpekt av den kompetente
myndighet i den medlemsstat hvis lovgivning får
anvendelse.

7. a) Dersom en person som utfører lønnet arbeid på en
medlemsstats territorium, og som samtidig utøver
selvstendig næringsvirksomhet på en annen
medlemsstats territorium, i samsvar med
forordningens artikkel 14c bokstav a) omfattes av
lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende utfører lønnet arbeid, skal institusjonen
utpekt av den kompetente myndighet i sistnevnte
medlemsstat utstede en attest til vedkommende som
bekrefter at vedkommende omfattes av denne statens
lovgivning, og sende kopi av den til institusjonen som
er utpekt av den kompetente myndighet i enhver annen
medlemsstat:

i) på hvis territorium vedkommende utøver
selvstendig næringsvirksomhet,

ii) på hvis territorium vedkommende er bosatt.

b) Nr. 2 bokstav b) får tilsvarende anvendelse.

8. Dersom en person som utfører lønnet arbeid og samtidig
utøver selvstendig næringsvirksomhet på forskjellige
medlemsstaters territorium i samvar med bestemmelsene i
forordningens artikkel 14c bokstav b), er omfattet av
lovgivningen i to medlemsstater, får bestemmelsene i nr. 1,
2, 3 og 4 tilsvarende anvendelse når det gjelder lønnet arbeid
og bestemmelsene i nr. 1, 2, 3, 5 og 6 tilsvarende anvendelse
når det gjelder selvstendig næringsvirksomhet.

De institusjoner som er utpekt av de kompetente
myndigheter i de to medlemsstater hvis lovgivning får
endelig anvendelse, skal opplyse hverandre om dette.

Artikkel 13

Utøvelse av valgrett for hjelpepersonalet ved diplomatiske
eller konsulære stasjoner

1. Valgretten fastsatt i forordningens artikkel 16 nr. 2, skal
utøves første gang innen tre måneder etter den dag da
arbeidstakeren ble ansatt ved den berørte diplomatiske eller
konsulære stasjon, eller da vedkommende tiltrådte i privat tjeneste
hos tjenestemenn knyttet til slike stasjoner. Valget får virkning
fra den dagen stillingen ble tiltrådt.

Når vedkommende på nytt gjør bruk av sin valgrett ved utgangen
av et kalenderår, skal valget få virkning fra den første dag i det
påfølgende kalenderår.

2. Vedkommende som utøver sin valgrett, skal underrette
institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i den
medlemsstat hvis lovgivning vedkommende har valgt, og på
samme tid underrette sin arbeidsgiver om det. Institusjonen skal
om nødvendig underrette alle øvrige institusjoner i samme
medlemsstat i samsvar med regler gitt av den kompetente
myndighet i denne medlemsstaten.

3. Institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i den
medlemsstat hvis lovgivning vedkommende har valgt, skal utstede
en attest til vedkommende som bekrefter at vedkommende er
omfattet av denne medlemsstatens lovgivning mens vedkommende
er ansatt ved den aktuelle diplomatiske eller konsulære stasjon
eller er i privat tjeneste hos tjenestemenn knyttet til slike stasjoner.

4. Dersom vedkommende har valgt at tysk lovgivning skal få
anvendelse, får bestemmelsene i denne lovgivning anvendelse som
om vedkommende arbeidet på det sted der den tyske regjering
har sitt sete. Den kompetente myndighet skal utpeke den
kompetente institusjon for syketrygd.

Artikkel 14

Utøvelse av valgrett for hjelpepersonalet ved De
europeiske fellesskap

1. Valgretten fastsatt i forordningens artikkel 16 nr. 3, skal
utøves på det tidspunkt arbeidskontrakten inngås. Den
myndighet som har fullmakt til å inngå slik kontrakt, skal
underrette institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i
den medlemsstat hvis lovgivning hjelpepersonalet har valgt.
Nevnte institusjon skal om nødvendig underrette alle øvrige
institusjoner i den samme medlemsstat.

2. Institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i den
medlemsstat hvis lovgivning hjelpepersonalet har valgt, skal
utstede en attest til vedkommende som bekrefter at vedkommende
omfattes av denne medlemsstatens lovgivning så lenge
vedkommende er ansatt ved De europeiske fellesskap som
hjelpepersonale.
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3. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal om
nødvendig utpeke de kompetente institusjoner for hjelpepersonale
ved De europeiske fellesskap.

4.  Dersom hjelpepersonale som arbeider i en annen
medlemsstat enn Forbundsrepublikken Tyskland, har valgt at
tysk lovgivning skal få anvendelse, får bestemmelsene i denne
lovgivning anvendelse som om hjelpepersonalet arbeidet på det
sted den tyske regjering har sitt sete. Den kompetente myndighet
skal utpeke den kompetente institusjon for syketrygd.

AVDELING IV

GJENNOMFØRING AV FORORDNINGENS
SÆRBESTEMMELSER OM DE FORSKJELLIGE TYPER

YTELSER

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE REGLER OM SAMMENLEGGING AV
TIDSROM

Artikkel 15 (A) (5) (11)

1. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 18 nr. 1, artikkel
38, artikkel 45 nr. 1 til 3, artikkel 64 og artikkel 67 nr. 1 og 2, skal
sammenlegging av tidsrom finne sted i samsvar med følgende
regler:

a) trygdetid eller botid tilbakelagt etter en medlemsstats
lovgivning, skal legges sammen med trygdetid eller botid
tilbakelagt etter enhver annen medlemsstats lovgivning, i
den utstrekning det er nødvendig å medregne dem for å
supplere trygdetid eller botid tilbakelagt etter lovgivningen
i den første medlemsstaten for ervervelse, opprettholdelse
eller gjenervervelse av rett til ytelser, forutsatt at slik
trygdetid eller botid ikke faller sammen. Dersom ytelser
ved sykdom, alder eller dødsfall (pensjoner) skal utbetales
av institusjonene i to eller flere medlemsstater i samsvar
med bestemmelsene i forordningens artikkel 46 nr. 2, skal
de berørte institusjonene hver for seg foreta sammenlegging
ved å medregne all trygdetid eller botid tilbakelagt av
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende etter
lovgivningene i alle medlemsstatene som vedkommende har
vært omfattet av, eventuelt med forbehold for
bestemmelsene i forordningens artikkel 45 nr. 2 og 3 og
artikkel 47 nr. 1 bokstav a). I tilfellene omhandlet i
forordningens artikkel 14c bokstav b), skal imidlertid
ovennevnte institusjoner også medregne trygdetid eller botid
som er tilbakelagt etter en pliktig trygdeordning i henhold
til lovgivningen i de to berørte medlemsstater, og som faller
sammen.

b) når trygdetid eller botid tilbakelagt som pliktig trygdet etter
en medlemsstats lovgivning faller sammen med trygdetid
tilbakelagt som frivillig eller frivillig fortsatt trygdet etter
en annen medlemsstats lovgivning, skal bare den tid som er
tilbakelagt som pliktig trygdet medregnes,

c) når en annen trygdetid eller botid enn tidsrom som likestilles
med tidsrom tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning
faller sammen med tidsrom som likestilles med slike tidsrom
etter en annen medlemsstats lovgivning, skal bare det
tidsrom som ikke likestilles med slike tidsrom, medregnes,

d) alle likestilte tidsrom etter to eller flere medlemsstaters
lovgivninger skal bare medregnes av institusjonen i den
medlemsstat etter hvis lovgivning den trygdede sist har
vært pliktig trygdet før nevnte tidsrom; har den trygdede
ikke vært pliktig trygdet etter en medlemsstats lovgivning
før nevnte tidsrom, skal institusjonen i den medlemsstat
etter hvis lovgivning vedkommende var pliktig trygdet første
gang i nevnte tidsrom, medregne det siste tidsrommet,

e) dersom tidsrommet da en viss trygdetid eller botid er
tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning ikke kan
fastsettes nøyaktig, skal slike tidsrom antas ikke å falle
sammen med trygdetid eller botid tilbakelagt etter en annen
medlemsstats lovgivning, og de skal medregnes når det er til
fordel for vedkommende,

f) dersom en viss trygdetid eller botid etter en medlemsstats
lovgivning bare medregnes dersom den er tilbakelagt innen
en bestemt frist, skal institusjonen som anvender
lovgivningen:

i) bare medregne trygdetid eller botid tilbakelagt etter
lovgivningen i en annen medlemsstat dersom den var
tilbakelagt innen nevnte frist, eller

ii) forlenge fristen med lengden av den trygdetid eller
botid som helt eller delvis er tilbakelagt innen nevnte
frist etter lovgivningen i den annen medlemsstat,
dersom trygdetiden eller botiden etter den annen
medlemsstats lovgivning utelukkende fører til
suspensjon av den frist innen hvilken trygdetid eller
botid skal være tilbakelagt.

2. Trygdetid eller botid tilbakelagt etter en medlemsstats
lovgivning som forordningen ikke får anvendelse på, men som
medregnes i henhold til en annen lovgivning i denne medlemsstaten
som forordningen får anvendelse på, skal anses som trygdetid
eller botid som medregnes ved sammenlegging.

3. Når trygdetid tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning
er uttrykt i andre tidsenheter enn dem som anvendes i en annen
medlemsstats lovgivning, skal den nødvendige omregning ved
sammenlegging utføres i samsvar med følgende regler:

a) Dersom vedkommende er en arbeidstaker som har vært
omfattet av en ordning med seksdagers uke, eller er en
selvstendig næringsdrivende:

i) skal en dag være lik åtte timer og omvendt,

ii) skal seks dager være lik en uke og omvendt,
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iii) skal 26 dager være lik en måned og omvendt,

iv) skal tre måneder eller 13 uker eller 78 dager være lik et
kvartal og omvendt,

v) skal ved omgjøringen av uker til måneder og omvendt,
uker og måneder omgjøres til dager,

vi) skal anvendelse av reglene foran ikke medføre at den
samlede trygdetid tilbakelagt i løpet av et kalenderår i
alt overstiger 312 dager eller 52 uker eller 12 måneder
eller fire kvartaler,

b) dersom vedkommende er en arbeidstaker som har vært
omfattet av en ordning med femdagers uke:

i) skal en dag være lik ni timer og omvendt,

ii) skal fem dager være lik en uke og omvendt,

iii) skal 22 dager være lik en måned og omvendt,

iv) skal tre måneder eller 13 uker eller 66 dager være lik et
kvartal og omvendt,

v) skal ved omgjøringen av uker til måneder og omvendt,
uker og måneder omgjøres til dager,

vi) skal anvendelsen av reglene foran ikke medføre at den
samlede trygdetiden tilbakelagt i løpet av et kalender
år i alt overstiger 264 dager eller 52 uker eller 12
måneder eller fire kvartaler.

c) dersom vedkommende er en arbeidstaker som har vært
omfattet av en ordning med sjudagersuke:

i) skal en dag være lik seks timer og omvendt,

ii) skal sju dager være lik en uke og omvendt,

iii) skal 30 dager være lik en måned og omvendt,

iv) skal tre måneder eller 13 uker eller 90 dager være lik et
kvartal og omvendt,

v) skal ved omgjøringen av uker til måneder og omvendt,
uker og måneder omgjøres til dager,

vi) skal anvendelsen av reglene foran ikke medføre at den
samlede trygdetiden tilbakelagt i løpet av et kalenderår
i alt overstige 360 dager eller 52 uker eller 12 måneder
eller fire kvartaler.

Når den tilbakelagte trygdetiden etter en medlemsstats lovgivning
uttrykkes i måneder, skal dager som svarer til en brøkdel av en
måned i samsvar med omregningsreglene nevnt i dette ledd, anses
som en hel måned.

KAPITTEL 2

SYKDOM OG SVANGERSKAP ELLER FØDSEL

Gjennomføring av forordningens artikkel 18

Artikkel 16

Bekreftelse på trygdetid

1. For å kunne påberope seg forordningens artikkel 18 skal en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende fremlegge for den
kompetente institusjon en bekreftelse på trygdetid tilbakelagt
etter lovgivningen vedkommende sist var omfattet av.

2. Bekreftelsen skal utstedes etter anmodning fra
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende av
institusjonen eller institusjonene i den medlemsstat hvis lovgivning
vedkommende sist var omfattet av. Dersom vedkommende ikke
fremlegger nevnte bekreftelse, skal den kompetente institusjon
innhente den fra den eller de berørte institusjoner.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse dersom
det er nødvendig å medregne trygdetid tilbakelagt tidligere etter
enhver annen medlemsstats lovgivning for å oppfylle vilkårene i
den kompetente stats lovgivning.

Gjennomføring av forordningens artikkel 19

Artikkel 17 (14)

Naturalytelser ved bosted i en annen medlemsstat enn
den kompetente stat

1. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens
artikkel 19, skal en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende
registrere seg selv og sine familiemedlemmer ved institusjonen på
vedkommendes bosted ved å fremlegge en bekreftelse som viser
at vedkommende og vedkommendes familiemedlemmer har rett
til nevnte ytelser. Bekreftelsen skal utstedes av den kompetente
institusjon eventuelt på grunnlag av opplysninger fra
arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende eller vedkommendes familiemedlemmer ikke
fremlegger nevnte bekreftelse, skal institusjonen på bostedet
innhente den fra den kompetente institusjon.

2. Bekreftelsen skal være gyldig inntil institusjonen på
bostedet mottar underretning om at den ikke lenger er gyldig. Når
bekreftelsen er utstedt av en tysk, fransk, italiensk eller
portugisisk institusjon, skal den likevel bare være gyldig i ett år
regnet fra den dag den ble utstedt, og den skal fornyes hvert år.

3. Dersom vedkommende er sesongarbeider, skal bekreftelsen
omhandlet i nr. 1, være gyldig så lenge sesongarbeidet forventes å
vare, med mindre den kompetente institusjon i mellomtiden
underretter institusjonen på bostedet om at den ikke lenger er
gyldig.
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4. Institusjonen på bostedet skal underrette den kompetente
institusjon om enhver registrering som har funnet sted i samsvar
med bestemmelsene i nr. 1.

5. Ved enhver søknad om naturalytelser skal vedkommende
fremlegge de bevis som kreves for tilståelse av naturalytelser i
henhold til lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium
vedkommende er bosatt.

6. Ved innleggelse i sykehus skal institusjonen på bostedet
innen tre dager etter at den ble kjent med det, underrette den
kompetente institusjon om innleggelsesdag, sykehusoppholdets
forventede varighet og utskrivingsdag. Slik underretning er likevel
ikke nødvendig når utgifter til naturalytelser blir refundert
institusjonen på bostedet med et fast beløp.

7. Institusjonen på bostedet skal på forhånd underrette den
kompetente institusjon om ethvert vedtak om å tilstå
naturalytelser når de forventede eller faktiske utgifter overstiger
et fast beløp som fastsettes og revideres med jevne mellomrom
av Den administrative kommisjon. Den kompetente institusjon
skal innen 15 dager fra den dag slike opplysninger ble sendt,
eventuelt reise en begrunnet innsigelse; dersom slike innsigelser
ikke har vært reist innen utløpet av denne fristen, skal
institusjonen på bostedet tilstå naturalytelsene. Når det er
nødvendig å tilstå slike ytelser øyeblikkelig, skal institusjonen
på bostedet straks underrette den kompetente institusjon om
det. En underretning om dens begrunnede innsigelser er likevel
ikke nødvendig når utgifter til naturalytelser blir refundert
institusjonen på bostedet med et fast beløp.

8. Arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller
vedkommendes familiemedlemmer skal underrette institusjonen
på bostedet om enhver endring i deres situasjon som kan påvirke
retten til naturalytelser, særlig om ethvert opphør eller endring
av vedkommendes lønnede arbeid eller selvstendige
næringsvirksomhet eller enhver endring av bo- eller oppholdssted
for arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller et
familiemedlem. Den kompetente institusjon skal også underrette
institusjonen på bostedet dersom arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende ikke lenger er trygdet eller har rett
til naturalytelser. Institusjonen på bostedet kan til enhver tid
anmode den kompetente institusjon om å fremlegge alle
opplysninger som angår arbeidstakerens eller den selvstendig
næringsdrivendes trygdeforhold eller rett til naturalytelser.

9. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheter i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den
administrative kommisjon, avtale andre gjennomførings-
bestemmelser.

Artikkel 18

Kontantytelser ved bosted i en annen medlemsstat enn
den kompetente stat

1. For å motta kontantytelser i henhold til forordningens
artikkel 19 nr. 1 bokstav b) skal en arbeidstaker eller selvstendig

næringsdrivende innen tre dager etter at arbeidsuførheten inntraff,
henvende seg til institusjonen på bostedet og fremlegge en
underretning om opphør av arbeid eller, dersom det er fastsatt i
lovgivningen den kompetente institusjon eller institusjonen på
bostedet anvender, en attest på arbeidsuførhet utstedt av
behandlende lege.

2. Dersom de behandlende leger i bostedsstaten ikke utsteder
attester på arbeidsuførhet, skal vedkommende henvende seg
direkte til institusjonen på bostedet innen den frist som er fastsatt
i lovgivningen den anvender.

Institusjonen skal umiddelbart få arbeidsuførheten stadfestet og
utferdige attesten omhandlet i nr. 1. Attesten skal angi antatt
varighet av arbeidsuførheten og straks oversendes den kompetente
institusjon.

3. I tilfelle nr. 2 ikke får anvendelse, skal institusjonen på
bostedet så snart som mulig og i alle tilfeller innen tre dager etter
den dag vedkommende henvendte seg til den, få gjennomført en
medisinsk undersøkelse av vedkommende som om han var trygdet
ved denne institusjonen. Rapporten fra den lege som foretar
kontrollundersøkelsen, skal særlig angi arbeidsuførhetens antatte
varighet og skal oversendes den kompetente institusjon av
institusjonen på bostedet innen tre dager etter kontroll-
undersøkelsen.

4. Institusjonen på bostedet skal om nødvendig senere utføre
enhver administrativ eller medisinsk kontroll av vedkommende
som om vedkommende var trygdet ved denne institusjonen. Så
snart den har fastslått at vedkommende er i stand til å gjenoppta
arbeidet, skal den straks underrette ham og den kompetente
institusjon om det og oppgi den dato arbeidsuførheten opphørte.
Uten å berøre bestemmelsene i nr. 6, skal underretningen til
vedkommende behandles som et vedtak gjort på vegne av den
kompetente institusjon.

5. Den kompetente institusjon skal i alle tilfeller beholde retten
til å la vedkommende kontrollundersøke av en lege etter dens eget
valg.

6. Dersom den kompetente institusjon vedtar å holde tilbake
kontantytelsene fordi vedkommende ikke har oppfylt de
formaliteter som er fastslått i lovgivningen i bostedsstaten, eller
dersom den fastslår at vedkommende er i stand til å gjenoppta
arbeidet, skal den underrette ham om sitt vedtak og samtidig
sende kopi av dette vedtaket til institusjonen på bostedet.

7. Når vedkommende gjenopptar arbeidet, skal vedkommende
underrette den kompetente institusjon om det dersom det kreves
slik underretning etter den lovgivning som institusjonen anvender.

8. Den kompetente institusjon skal utbetale kontantytelsene
på en dertil egnet måte, fortrinnsvis ved internasjonal
postanvisning, og underrette institusjonen på bostedet og
vedkommende om dette. Dersom kontantytelsene utbetales av
institusjonen på bostedet for den kompetente institusjons regning,
skal sistnevnte institusjon underrette vedkommende om
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vedkommendes rettigheter og underrette institusjonen på bostedet
om kontantytelsenes størrelse, utbetalingsdato og det lengste
tidsrommet det kan tilstås ytelser for i samsvar med den
kompetente stats lovgivning.

9. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, avtale andre gjennomføringsbestemmelser.

Gjennomføring av forordningens artikkel 20

Artikkel 19

Særbestemmelser for grensearbeidere og deres
familiemedlemmer

Når det gjelder grensearbeidere eller deres familiemedlemmer kan
legemidler, bandasjer, briller og mindre hjelpemidler utleveres og
laboratorieanalyser og tester bare utføres på territoriet til den
medlemsstat der de er foreskrevet, i samsvar med bestemmelsene
i denne medlemsstatens lovgivning unntatt når lovgivningen den
kompetente institusjon anvender eller en avtale inngått mellom
de berørte medlemsstater eller de kompetente myndigheter i disse
medlemsstatene inneholder gunstigere regler.

Gjennomføring av forordningens artikkel 21 nr. 2 annet ledd

Artikkel 19a (15)

Naturalytelser ved opphold i den kompetente stat �
Familiemedlemmer som er bosatt i en annen

medlemsstat enn den stat der arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende er bosatt

1. For å motta naturalytelser etter forordningens artikkel 21
skal familiemedlemmene fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en attest som bekrefter at de har rett til disse
ytelsene. Denne attesten, som skal utstedes av institusjonen på
familiemedlemmenes bosted, om mulig før de forlater territoriet
til den medlemsstat de er bosatt i, skal om nødvendig angi det
lengste tidsrommet det kan tilstås naturalytelser for etter denne
medlemsstats lovgivning. Dersom familiemedlemmene ikke
fremlegger nevnte attest, skal institusjonen på oppholdsstedet
innhente den fra institusjonen på bostedet.

2. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17
nr. 6, 7 og 9 får tilsvarende anvendelse. I så fall anses institusjonen
på familiemedlemmenes bosted for å være den kompetente
institusjon.

Gjennomføring av forordningens artikkel 22

Artikkel 20

Naturalytelser ved opphold i en annen medlemsstat enn
den kompetente stat - Særtilfelle når det gjelder

personer som er ansatt i international transport og deres
familiemedlemmer

1. For å motta naturalytelser for seg selv eller for
familiemedlemmer som ledsager ham, skal en person som er ansatt
i internasjonal transport omhandlet i forordningens artikkel 14
nr. 2 bokstav a), og som under utførelsen av sitt arbeid befinner
seg på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente
stat, så snart som mulig fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en særlig bekreftelse utstedt av arbeidsgiveren
eller vedkommendes representant i samme kalendermåned eller i
løpet av de to foregående kalendermånedene. Bekreftelsen skal
særlig angi den dag vedkommende ble ansatt av nevnte
arbeidsgiver, og den kompetente institusjons navn og adresse;
dersom arbeidsgiveren etter den kompetente stats lovgivning ikke
forutsettes å kjenne til den kompetente institusjon, skal
vedkommende oppgi skriftlig navn og adresse til denne
institusjonen når vedkommende fremmer sin anmodning til
institusjonen på oppholdsstedet. En person som har fremlagt
slik bekreftelse, skal antas å ha oppfylt vilkårene for ervervelse
av rett til naturalytelser. Dersom en person ikke er i stand til å
henvende seg til institusjonen på oppholdsstedet før
vedkommende mottar medisinsk behandling, skal han likevel ha
rett til slik behandling ved å fremlegge nevnte bekreftelse som om
vedkommende var trygdet ved denne institusjonen.

2. Institusjonen på oppholdsstedet skal innen tre dager
henvende seg til den kompetente institusjon for å få opplyst om
vedkommende oppfyller vilkårene for rett til naturalytelser.
Institusjonen på oppholdsstedet skal gi naturalytelser inntil den
mottar svar fra den kompetente institusjon, men i høyst 30 dager.

3. Den kompetente institusjon skal sende sitt svar til
institusjonen på oppholdsstedet innen 10 dager etter at den har
mottatt anmodningen fra denne institusjonen. Dersom svaret er
bekreftende, skal den kompetente institusjon om nødvendig oppgi
det lengste tidsrommet det kan tilstås naturalytelser for i samsvar
med lovgivningen den anvender, og institusjonen på
oppholdsstedet skal fortsette å gi nevnte ytelser.

4. I stedet for bekreftelsen omhandlet i nr. 1 kan arbeidstakeren
som omfattes av dette nr., fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en bekreftelse på at vilkårene for rett til
naturalytelser er oppfylt. Bekreftelsen som skal utstedes av den
kompetente institusjon, skal om nødvendig angi nærmere det
lengste tidsrommet det kan tilstås naturalytelser for etter den
kompetente stats lovgivning. I slike tilfeller får nr. 1, 2 og 3 ikke
anvendelse.
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5. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17
nr. 6, 7 og 9 får tilsvarende anvendelse.

6. Naturalytelser gitt i henhold til antakelsen nevnt i nr. 1,
skal refunderes slik som fastsatt i forordningens artikkel 36 nr. 1.

Artikkel 21

Naturalytelser ved opphold i en annen medlemsstat enn
den kompetente stat - Andre arbeidstakere enn de som
omfattes av gjennomføringsforordningens artikkel 20

eller selvstendig næringsdrivende

1. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i), unntatt det tilfelle som er omhandlet
i gjennomføringsforordningens artikkel 20, skal en arbeidstaker
eller selvstendig næringsdrivende fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en bekreftelse på vedkommendes rett til
naturalytelser. Bekreftelsen som skal utstedes av den kompetente
institusjon etter anmodning fra vedkommende, om mulig før
vedkommende forlater territoriet til den medlemsstat der han er
bosatt, skal om nødvendig angi nærmere det lengste tidsrommet
det kan tilstås naturalytelser for i samsvar med lovgivningen i
den kompetente stat. Dersom vedkommende ikke fremlegger
nevnte bekreftelse, skal institusjonen på oppholdsstedet innhente
den fra den kompetente institusjon.

2. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17
nr. 6, 7, og 9 får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 22

Naturalytelser til arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende som flytter eller reiser tilbake til
bostedsstaten, og til arbeidstakere eller selvstendig

næringsdrivende som har fått tillatelse til å reise til en
annen medlemsstat for å motta medisinsk behandling der

1. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens
artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i), skal en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende fremlegge for institusjonen på bostedet en
bekreftelse som viser at vedkommende fortsatt har rett til å motta
nevnte ytelser. Bekreftelsen som skal utstedes av den kompetente
institusjon, skal om nødvendig angi nærmere det lengste
tidsrommet det fortsatt kan gis naturalytelser for i samsvar med
bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning. Bekreftelsen
kan etter anmodning fra vedkommende utstedes etter avreisen,
dersom den på grunn av force majeure ikke har kunnet bli
utferdiget tidligere.

2. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17
nr. 6, 7 og 9 får tilsvarende anvendelse.

3. Nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse når det gjelder
bestemmelsene om naturalytelser i tilfellet omhandlet i
forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i).

Artikkel 23

Naturalytelser til familiemedlemmer

Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 21 eller
22 får tilsvarende anvendelse ved tilståelse av naturalytelser til
familiemedlemmer omhandlet i forordningens artikkel 22 nr. 3.

I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 22 nr. 3 annet ledd,
skal imidlertid institusjonen på bostedet og lovgivningen i
bostedsstaten til familiemedlemmene anses som henholdsvis den
kompetente institusjon og den kompetente stats lovgivning ved
anvendelse av gjennomføringforordningens artikkel 17 nr. 6, 7 og
9 og artikkel 21 og 22.

Artikkel 24

Kontantytelser til arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende ved opphold i en annen medlemsstat

enn den kompetente stat

Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 18 får
tilsvarende anvendelse ved mottakelse av kontantytelser etter
forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav a) ii). Uten å berøre plikten
til å fremlegge en attest på arbeidsuførhet, skal en arbeidstaker
eller selvstendig næringsdrivende som oppholder seg på en
medlemsstats territorium uten å utføre inntektsgivende arbeid
der, likevel ikke være forpliktet til å fremlegge en underretning
om opphør av arbeid som omhandlet i gjennomføring-
forordningens artikkel 18 nr. 1.

Gjennomføring av forordningens artikkel 23 nr. 3

Artikkel 25

Bekreftelse angående familiemedlemmer som skal tas i
betraktning ved beregning av kontantytelser

1. For å motta ytelser etter bestemmelsene i forordningens
artikkel 23 nr. 3, skal en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende fremlegge for den kompetente institusjon en
bekreftelse angående vedkommendes familiemedlemmer som er
bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den der nevnte
institusjon ligger.

2. Bekreftelsen skal utstedes av institusjonen på familie-
medlemmenes bosted.

Den skal være gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdato. Den kan
fornyes; i dette tilfellet skal den være gyldig fra den dag den
fornyes.

Vedkommende skal umiddelbart underrette den kompetente
institusjon om ethvert forhold som nødvendiggjør en endring i
nevnte bekreftelse. Slik endring får virkning fra den dag forholdet
inntraff.
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3. I stedet for bekreftelsen omhandlet i nr. 1, kan den
kompetente institusjon kreve at vedkommende fremlegger
dokumenter av nyere dato som inneholder opplysninger om
sivilstand for de av familiemedlemmene som er bosatt på territoriet
til en annen medlemsstat enn den der nevnte institusjon ligger.

Gjennomføring av forordningens artikkel 25 nr. 1

Artikkel 26

Ytelser til arbeidsløse som reiser til en annen
medlemsstat enn den kompetente stat for å søke arbeid

der

1. For å motta natural- og kontantytelser i henhold til
forordningens artikkel 25 nr. 1 for seg selv og sine
familiemedlemmer, skal en arbeidsløs fremlegge for institusjonen
for syketrygd på stedet vedkommende er reist til, en bekreftelse
som skal innhentes fra den kompetente institusjonen for
syketrygd før vedkommendes avreise. Dersom den arbeidsløse
ikke fremlegger nevnte bekreftelse, skal institusjonen på stedet
vedkommende er reist til, innhente den fra den kompetente
institusjon.

Bekreftelsen skal godtgjøre vedkommendes rett til nevnte ytelser
på vilkårene nevnt i forordningens artikkel 69 nr. 1 bokstav a), og
angi varigheten av en slik rett etter at det er tatt hensyn til
bestemmelsene i forordningens artikkel 69 nr. 1 bokstav c), samt
nærmere angi størrelsen på de kontantytelser som skal utbetales
i nevnte tidsrom eventuelt som syketrygd ved arbeidsuførhet
eller sykehusinnleggelse.

2. Institusjonen for arbeidsløshetstrygd på stedet den
arbeidsløse har reist til, skal godtgjøre på en kopi av bekreftelsen
omhandlet i gjennomføringforordningens artikkel 83 som skal
sendes til institusjonen for syketrygd på samme sted, at vilkårene
i forordningens artikkel 69 nr. 1 bokstav b) er oppfylt, og angi
den dato de ble oppfylt og den dato fra hvilken den arbeidsløse
skal motta ytelser fra arbeidsløshetstrygden for den kompetente
institusjons regning.

Bekreftelsen skal være gyldig i tidsrommet fastsatt i forordningens
artikkel 69 nr. 1 bokstav c) så lenge som vilkårene er oppfylt.
Institusjonen for arbeidsløshetstrygd på stedet den arbeidsløse
har reist til, skal innen tre dager underrette nevnte institusjon for
syketrygd dersom vilkårene ikke lenger oppfylles.

3. Bestemmelsene i gjennomføringforordningens artikkel 17
nr. 6, 7 og 9 får tilsvarende anvendelse.

4. For å motta kontantytelser som fastsatt i den kompetente
stats lovgivning, skal den arbeidsløse innen tre dager sende en
attest om arbeidsuførhet utstedt av behandlende lege, til
institusjonen for syketrygd på stedet vedkommende har reist til.
Vedkommende skal også angi til hvilken dato han har mottatt
ytelser fra arbeidsløshetstrygden, samt sin adresse i
oppholdstaten.

5. Institusjonen for syketrygd på stedet den arbeidsløse har
reist til, skal innen tre dager underrette den kompetente institusjon
for syketrygd og den kompetente institusjon for
arbeidsløshetstrygd, samt institusjonen der den arbeidsløse er
registrert som arbeidssøkende, om den dato arbeidsuførheten
inntraff og opphørte.

6. I tilfellene definert i forordningens artikkel 25 nr. 4, skal
institusjonen for syketrygd på stedet den arbeidsløse har reist
til, underrette den kompetente institusjon for syketrygd og den
kompetente institusjon for arbeidsløshetstrygd om at den anser
vilkårene oppfylt for forlengelse av det tidsrom kontant- og
naturalytelser kan gis, grunngi dette og legge ved meddelelsen til
institusjonen for syketrygd en detaljert rapport fra den lege som
har foretatt kontrollundersøkelsen, om tilstanden til pasienten
med opplysninger om det tidsrom det er antatt at vilkårene i
forordningens artikkel 25 nr. 4 vil være oppfylt. Den kompetente
institusjonen for syketrygd skal deretter gjøre vedtak om
forlengelse av det tidsrom det kan gis ytelser til den syke
arbeidsløse.

7. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 18
nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9 får tilsvarende anvendelse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 25 nr. 3

Artikkel 27

Naturalytelser til arbeidsløses familiemedlemmer i
tilfelle bosted i en annen medlemsstat enn den

kompetente stat

Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17 får
tilsvarende anvendelse ved tilståelse av naturalytelser til
arbeidsløses familiemedlemmer når familiemedlemmene er bosatt
på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente stat.
Ved registrering av familiemedlemmene til arbeidsløse som mottar
ytelser etter bestemmelsene i forordningens artikkel 69 nr. 1, skal
bekreftelsen omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel
26 nr. 1 fremlegges. Bekreftelsen skal være gyldig så lenge det
tilstås ytelser etter forordningens artikkel 69 nr. 1.

Gjennomføring av forordningens artikkel 26

Artikkel 28

Naturalytelser til personer som fremmer krav om
pensjon og til deres familiemedlemmer

1. For å motta naturalytelser på den medlemsstats territorium
der vedkommende er bosatt, etter forordningens artikkel 26 nr. 1,
skal en person som fremmer krav om pensjon samt vedkommendes
familiemedlemmer registrere seg ved institusjonen på bostedet
ved å fremlegge en bekreftelse som viser at vedkommende har
rett til nevnte ytelser for seg selv og sine familiemedlemmer etter
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lovgivningen i en annen medlemsstat. Bekreftelsen skal utstedes
av institusjonen i den annen medlemsstat som er ansvarlig for
naturalytelser.

2. Institusjonen på bostedet skal underrette institusjonen som
har utstedt bekreftelsen, om enhver registrering den har foretatt
i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.

Gjennomføring av forordningens artikkel 28 og 28a

Artikkel 29

Naturalytelser til pensjonister og deres
familiemedlemmer som ikke er bosatt i en medlemsstat
etter hvis lovgivning de mottar en pensjon og har rett til

ytelser

1. For å motta naturalytelser på den medlemsstats territorium
der vedkommende er bosatt etter forordningens artikkel 28 nr. 1
og 28a, skal en pensjonist med sine familiemedlemmer registrere
seg ved institusjonen på bostedet ved å fremlegge en bekreftelse
som viser at han har rett til nevnte ytelser for seg selv og sine
familiemedlemmer i henhold til den lovgivning eller en av de
lovgivninger en pensjon utbetales.

2. Bekreftelsen skal etter anmodning fra pensjonisten utstedes
av institusjonen eller en av de institusjoner som plikter å utbetale
pensjonen, eller eventuelt av institusjonen som har myndighet til
gjøre vedtak om rett til naturalytelser, så snart pensjonisten
oppfyller vilkårene for rett til slike ytelser. Dersom pensjonisten
ikke fremlegger bekreftelsen, skal institusjonen på bostedet
innhente den fra institusjonen eller fra de institusjoner som plikter
å utbetale pensjonen, eller eventuelt fra institusjonen som har
myndighet til å utstede bekreftelsen. I påvente av mottakelsen
av bekreftelsen, kan institusjonen på bostedet foreta en foreløpig
registrering av pensjonisten samt familiemedlemmene på grunnlag
av de underlagsdokumenter den har godkjent. Registreringen skal
bare være bindende for institusjonen som plikter å utbetale
naturalytelser når sistnevnte institusjon har utstedt bekreftelsen
som nevnt i nr. 1.

3. Institusjonen på bostedet skal underrette institusjonen som
har utstedt bekreftelsen nevnt i nr. 1, om enhver registrering den
har foretatt i samsvar med bestemmelsene i nevnte nr.

4. Ved søknad om naturalytelser skal det overfor institusjonen
på bostedet dokumenteres at pensjonisten fortsatt har rett til
pensjon, med kvittering eller anvisningstalong for siste utbetaling
av pensjonen.

5. Pensjonisten eller vedkommendes familiemedlemmer skal
underrette institusjonen på bostedet om enhver endring i deres
situasjon som kan påvirke retten til naturalytelser, særlig om
enhver suspensjon eller opphør av pensjon og enhver endring av
bosted. De institusjoner som plikter å utbetale pensjonen, skal
også underrette institusjonen på pensjonistens bosted om slike
endringer.

6. Den administrative kommisjon skal om nødvendig fastsette
reglene for å avgjøre hvilken institusjon som skal belastes utgiftene
til naturalytelsene i tilfellet omhandlet i forordningens artikkel
28 nr. 2 bokstav b).

Gjennomføring av forordningens artikkel 29

Artikkel 30 (14)

Naturalytelser til familiemedlemmer som er bosatt i en
annen medlemsstat enn den stat der pensjonisten er

bosatt

1. For å motta naturalytelser på den medlemsstats territorium
der de er bosatt etter forordningens artikkel 29 nr. 1, skal
familiemedlemmene registrere seg ved institusjonen på bostedet
ved å fremlegge de underlagsdokumenter som etter den lovgivning
denne institusjonen anvender, kreves for tilståelse av slike ytelser
til en pensjonists familiemedlemmer, samt en bekreftelse som
viser at pensjonisten har rett til naturalytelser for seg selv og sine
familiemedlemmer. Bekreftelsen som skal utstedes av institusjonen
på pensjonistens bosted, skal være gyldig så lenge institusjonen
på familiemedlemmenes bosted ikke har fått underretning om at
den ikke lenger er gyldig. Når bekreftelsen er utstedt av en tysk,
fransk, italiensk eller portugisisk institusjon, skal den likevel
bare være gyldig i 12 måneder fra den dag den ble utstedt og den
skal fornyes hvert år.

2. Ved søknad om naturalytelser skal familiemedlemmene
fremlegge for institusjonen på bostedet bekreftelsen omhandlet i
nr. 1, dersom den lovgivning som denne institusjonen anvender,
fastsetter at dokumentasjon for rett til pensjon skal vedlegges
slik søknad.

3. Institusjonen på pensjonistens bosted skal underrette
institusjonen på familiemedlemmenes bosted om suspensjon eller
opphør av pensjonen og om enhver endring av pensjonistens
bosted. Institusjonen på familiemedlemmenes bosted kan til
enhver tid anmode institusjonen på pensjonistens bosted om alle
opplysninger om rett til naturalytelser.

4. Familiemedlemmene skal underrette institusjonen på
bostedet om enhver endring i deres situasjon som kan påvirke
retten til naturalytelser, særlig enhver endring av bosted.

Gjennomføring av forordningens artikkel 31

Artikkel 31

Naturalytelser til pensjonister og deres
familiemedlemmer som oppholder seg i en annen

medlemsstat enn den der de er bosatt

1. For å motta naturalytelser etter forordningens artikkel 31,
skal en pensjonist fremlegge for institusjonen på oppholdsstedet
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en bekreftelse som viser at han har rett til nevnte ytelser.
Bekreftelsen, som skal utstedes av institusjonen på pensjonistens
bosted, om mulig før vedkommende forlater territoriet til den
medlemsstat der han er bosatt, skal i tilfelle særlig angi det lengste
tidsrom naturalytelser kan tilstås i samsvar med denne
medlemsstatens lovgivning. Dersom pensjonisten ikke fremlegger
nevnte bekreftelse, skal institusjonen på oppholdsstedet innhente
den fra institusjonen på bostedet.

2. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 17
nr. 6, 7 og 9 får tilsvarende anvendelse. I slike tilfeller skal
institusjonen på pensjonistens bosted anses som den kompetente
institusjon.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse ved
tilståelse av naturalytelser til familiemedlemmene omfattet av
forordningens artikkel 31.

Gjennomføring av forordningens artikkel 35 nr. 1

Artikkel 32

Institusjoner som arbeidere i gruver og lignende
virksomheter og deres familiemedlemmer kan henvende

seg til når de oppholder seg eller er bosatt i en annen
medlemsstat enn den kompetente stat

1. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 35 nr. 1 og
når ytelsene i oppholdsstaten eller bostedsstaten ved sykdom
eller svangerskap eller fødsel under den særordning som gjelder
for arbeidere i stålindustrien, tilsvarer særordningen for arbeidere
i gruver og lignende virksomheter, kan arbeidere i sistnevnte gruppe
samt deres familiemedlemmer, henvende seg til nærmeste
institusjon på den medlemsstats territorium der de oppholder
seg eller er bosatt, som angitt i vedlegg 3 til
gjennomføringsforordningen, selv om sistnevnte institusjon hører
inn under ordningen for arbeidere i stålindustrien; denne
institusjonen plikter å utbetale disse ytelsene.

2. Når ytelsene som gis i henhold til særordningen for arbeidere
i gruver og lignende virksomheter er gunstigere, skal slike arbeidere
eller deres familiemedlemmer kunne velge om de vil henvende seg
til institusjonen som er ansvarlig for å anvende denne ordningen,
eller til den nærmeste institusjon på territoriet til den medlemsstat
der de oppholder seg eller er bosatt, og som anvender ordningen
for arbeidere i stålindustrien. I sistnevnte tilfelle skal den berørte
institusjon gjøre vedkommende oppmerksom på at han vil få
gunstigere ytelser ved å henvende seg til institusjonen som er
ansvarlig for å anvende ovennevnte særordning; den skal også gi
opplysninger om institusjonens navn og adresse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 35 nr. 2

Artikkel 32a

Særordninger som får anvendelse på visse selvstendig
næringsdrivende

Den eller de ordninger som er omhandlet i forordningens artikkel
35 nr. 2, er oppført i vedlegg 11.

Gjennomføring av forordningens artikkel 35 nr. 4

Artikkel 33

Medregning av det tidsrom det allerede er gitt ytelser for
av en annen medlemsstats institusjon

Ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens artikkel 35 nr.
4 kan institusjonen i en medlemsstat som er blitt bedt om å gi
ytelser, anmode institusjonen i en annen medlemsstat om
opplysninger om hvilket tidsrom den sistnevnte institusjon
allerede har gitt ytelser for det samme tilfelle av sykdom eller
svangerskap eller fødsel.

Refusjon fra den kompetente institusjon i en medlemsstat av
utgifter som er betalt under opphold i en annen medlemsstat

Artikkel 34 (12)

1. Dersom det ikke er mulig å oppfylle formalitetene fastsatt
i gjennomføringsforordningens artikkel 20 nr. 1 og 4 og artikkel
21, artikkel 23 og artikkel 31 under arbeidstakerens eller den
selvstendig næringsdrivendes opphold på territoriet til en annen
medlemsstat enn den kompetente stat, skal den kompetente
institusjon etter anmodning fra vedkommende arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende refundere utgiftene i samsvar med
de refusjonssatser som anvendes av institusjonen på
oppholdsstedet.

2. Institusjonen på oppholdsstedet skal etter anmodning fra
den kompetente institusjon gi de nødvendige opplysninger om
slike satser.

Dersom institusjonen på oppholdsstedet og den kompetente
institusjon har en avtale seg imellom som enten fastsetter avkall
på enhver refusjon eller refusjon med et fast beløp av ytelsene
gitt i henhold til forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i) og
artikkel 31, skal institusjonen på oppholdsstedet i tillegg forplikte
seg til å overføre til den kompetente institusjon det beløp som
skal refunderes vedkommende i samsvar med bestemmelsene i
nr. 1.

3. Dersom det gjelder større utgifter, kan den kompetente
institusjon utbetale et passende forskudd til vedkommende når
han fremmer krav om refusjon overfor nevnte institusjon.
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4. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3 kan den kompetente institusjon
refundere påførte utgifter etter de refusjonssatser den anvender,
forutsatt at refusjon kan skje etter disse satsene, at utgiftene ikke
overstiger et beløp fastsatt av Den administrative kommisjon og
at arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller
pensjonisten har samtykket i at denne bestemmelse anvendes.
Refusjonsbeløpet må ikke i noe tilfelle overstige det beløp som
faktisk er påført.

5. Dersom lovgivningen i oppholdsstaten ikke har
bestemmelser om refusjonssatser, skal den kompetente institusjon
refundere i henhold til bestemmelsene i nr. 4, uten at
vedkommendes samtykke er nødvendig.

KAPITTEL 3

UFØRHET, ALDER OG DØDSFALL (PENSJONER)

Fremleggelse og behandling av krav om ytelser

Artikkel 35 (11)

Krav om ytelser ved uførhet når arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende utelukkende har vært
omfattet av lovgivninger angitt i vedlegg IV del A til

forordningen, og i tilfeller omhandlet i forordningens
artikkel 40 nr. 2

1. For å motta ytelser i henhold til forordningens artikkel 37,
38 og 39, herunder tilfellene omhandlet i forordningens artikkel
40 nr. 2, artikkel 41 nr. 1 og artikkel 42 nr. 2, skal arbeidstakeren
eller den selvstendig næringsdrivende fremme krav enten til
institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning han var omfattet
av da arbeidsuførheten med etterfølgende uførhet eller forverring
av slik uførhet inntraff, eller til institusjonen på bostedet som så
skal oversende kravet til den førstnevnte institusjon med angivelse
av den dag kravet ble fremmet; denne dag skal anses for å være
den dag krav fremmes overfor den førstnevnte institusjon. Dersom
det er tilstått kontantytelser etter bestemmelsene i syketrygden,
skal den dag da utbetaling av slike kontantytelser opphørte, i
tilfelle likevel anses for å være den dag da krav om pensjon ble
fremmet.

2. I tilfellet omhandlet i forordningens artikkel 41 nr. 1 bokstav
b), skal institusjonen der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende sist var trygdet, underrette institusjonen som
opprinnelig pliktet å utbetale ytelsene, om størrelsen på de ytelser
som skal komme til utbetaling etter den lovgivning som
institusjonen anvender, og om den dag ytelsene skal utbetales.
Fra denne dag skal ytelsene som ble utbetalt før forverringen av
uførheten inntraff, enten falle bort eller reduseres til et beløp
som ikke er større enn tillegget omhandlet i forordningens artikkel
41 nr. 1 bokstav c).

3. Bestemmelsene i nr. 2 får ikke anvendelse i tilfellet
omhandlet i forordningens artikkel 41 nr. 1 bokstav d). I dette
tilfellet skal institusjonen der arbeidstakeren eller den selvstendig

næringsdrivende sist var trygdet, henvende seg til den nederlandske
institusjonen for å få oppgitt størrelsen på beløpet som skal
komme til utbetaling fra denne institusjonen.

Artikkel 36

Krav om ytelser ved alder eller til etterlatte (unntatt
ytelser til barn som har mistet en av eller begge

foreldrene) og ytelser ved uførhet i tilfeller som ikke er
omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 35

1. For å motta ytelser i henhold til forordningens artikkel 40
til 51 unntatt i tilfeller omhandlet i gjennomføringsforordningens
artikkel 35, skal vedkommende fremme krav til institusjonen på
bostedet i samsvar med reglene fastsatt i den lovgivning som
denne institusjon anvender. Dersom arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende ikke har vært omfattet av denne
lovgivningen, skal institusjonen på bostedet oversende kravet til
institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende
sist var omfattet av, med angivelse av den dag kravet ble fremmet.
Denne dag skal anses for å være den dag da kravet ble fremmet
overfor den sistnevnte institusjon.

2. Når en person som fremmer krav, er bosatt på territoriet til
en medlemsstat hvis lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende ikke har vært omfattet av, kan vedkommende
fremme krav overfor institusjonen i den medlemsstat hvis
lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende
sist var omfattet av.

3. Når en person som fremmer krav, er bosatt på territoriet til
en stat som ikke er en medlemsstat, skal vedkommende fremme
kravet overfor den kompetente institusjon i den av
medlemsstatene hvis lovgivning arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende sist var omfattet av.

Dersom en person fremmer krav overfor institusjonen i den
medlemsstat der vedkommende er statsborger, skal sistnevnte
institusjon oversende kravet til den kompetente institusjon.

4. Et krav om ytelser som sendes til en medlemsstats
institusjon, skal automatisk føre til samtidig fastsettelse av ytelser
etter lovgivningen i alle berørte medlemsstater, dersom den som
fremmer krav oppfyller vilkårene for rett til ytelser der, unntatt
i tilfeller der en person som fremmer krav i henhold til
forordningens artikkel 44 nr. 2, ber om at fastsettelsen av de
ytelser ved alder som han ville hatt rett til etter lovgivningen i en
eller flere medlemsstater, utsettes.

Artikkel 37

Dokumenter og opplysninger som skal vedlegges krav om
ytelser omhandlet i gjennomføringsforordningens

artikkel 36

Ved fremleggelse av krav omhandlet i gjennomførings-
forordningens artikkel 36 skal følgende regler gjelde:
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a) kravet skal vedlegges de nødvendige underlagsdokumenter
og utferdiges på blanketten fastsatt i lovgivningen:

i) i den medlemsstat på hvis territorium personen som
fremmer krav, i tilfellet omhandlet i artikkel 36 nr. 1,
er bosatt,

ii) i den medlemsstat arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende sist var trygdet i tilfellene omhandlet
i artikkel 36 nr. 2 og 3,

b) riktigheten av de opplysninger som den person som fremmer
krav gir, skal bekreftes ved offisielle dokumenter som
vedlegges kravblanketten eller bekreftes av de kompetente
organer i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende
er bosatt,

c) den person som fremmer krav, skal så vidt mulig oppføre
institusjonen eller institusjonene for ytelser ved uførhet,
alder eller ved dødsfall (pensjoner) i de medlemsstater der
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har
vært trygdet, eller dersom det gjelder en arbeidstaker, den
eller de arbeidsgivere som vedkommende har arbeidet for
på enhver medlemsstats territorium, ved å fremlegge de
arbeidsattester vedkommende måtte ha,

d) dersom en person som fremmer krav, i henhold til
forordningens artikkel 44 nr. 2 ber om utsettelse av
fastsettelsen av de ytelser ved alder som vedkommende
ville hatt rett til etter lovgivningen i en eller flere
medlemsstater, skal vedkommende angi nærmere den
lovgivning som han krever en ytelse i henhold til.

Artikkel 38

Bekreftelse med hensyn til familiemedlemmer som skal
tas i betraktning ved fastsettelse av ytelsens størrelse

1. For å motta ytelser etter bestemmelsene i forordningens
artikkel 39 nr. 4 eller artikkel 47 nr. 3, skal den person som
fremmer krav, fremlegge en bekreftelse med hensyn til de av
familiemedlemmene, unntatt barn, som er bosatt på territoriet til
en annen medlemsstat enn den der institusjonen som er ansvarlig
for å fastsette ytelser, ligger.

Bekreftelsen skal utstedes av institusjonen for syketrygd på
familiemedlemmenes bosted eller av en annen institusjon utpekt
av den kompetente myndighet i den medlemsstat på hvis
territorium de er bosatt. Bestemmelsene i gjennomførings-
forordningens artikkel 25 nr. 2 annet og tredje ledd får tilsvarende
anvendelse.

I stedet for bekreftelsen nevnt i første ledd, kan institusjonen
som er ansvarlig for å fastsette ytelser, kreve at den person som
fremmer krav, fremlegger dokumenter av nyere dato som
inneholder opplysninger om sivilstand for de av familie-
medlemmene, unntatt barn, som er bosatt på en annen
medlemsstats territorium enn den der nevnte institusjon ligger.

2. Dersom det i henhold til den lovgivning som den berørte
institusjon anvender, i tilfellet omhandlet i nr. 1 kreves at
familiemedlemmene skal dele husstand med pensjonisten, skal
det forhold at nevnte familiemedlemmer som ikke oppfyller dette
vilkåret, likevel i hovedsak forsørges av den som fremmer krav,
godtgjøres ved dokumenter som viser at en del av vedkommendes
inntekter regelmessig blir overført til dem.

Artikkel 39 (11)

Behandling av krav om ytelser ved uførhet i tilfelle
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende

utelukkende har vært omfattet av den lovgivning som er
angitt i vedlegg IV del A til forordningen.

1. Dersom arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende har fremmet krav om ytelser ved uførhet og
institusjonen fastslår at bestemmelene i forordningens artikkel
37 nr. 1 får anvendelse, skal institusjonen om nødvendig innhente
en bekreftelse fra institusjonen der vedkommende sist var trygdet,
over trygdetid som vedkommende har tilbakelagt etter lovgivningen
som denne institusjonen anvender.

2. Bestemmelsene i nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom
det for å oppfylle vilkårene i den kompetente stats lovgivning, er
nødvendig å medregne trygdetid som tidligere er tilbakelagt etter
lovgivningen i en annen medlemsstat.

3. I tilfellet omhandlet i forordningens artikkel 39 nr. 3, skal
institusjonen som har behandlet kravet, oversende saken til
institusjonen der vedkommende sist var trygdet.

4. Gjennomføringsforordningens artikkel 41 til 50 får ikke
anvendelse ved behandling av krav omhandlet i nr. 1, 2 og 3.

Artikkel 40

Fastsettelse av uførhetsgrad

Ved fastsettelse av uførhetsgraden skal institusjonen i en
medlemsstat ta i betraktning medisinske dokumenter og
erklæringer og opplysninger av administrativ art innhentet av
institusjonen fra enhver annen medlemsstat. Unntatt i tilfellet
der bestemmelsene i forordningens artikkel 40 nr. 4 får anvendelse,
skal hver institusjon likevel beholde retten til å la den person som
fremmer et krav, undersøke av en lege etter dens eget valg.

Behandling av krav om ytelser ved uførhet, alder og til etterlatte
i tilfellene omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 36

Artikkel 41

Bestemmelse om hvilken institusjon som er den
behandlende institusjon

1. Krav om ytelser skal behandles av institusjonen som de er
overlevert eller oversendt til i samsvar med bestemmelsene i
gjennomføringsforordningens artikkel 36. Denne institusjonen er
heretter kalt «den behandlende institusjon».
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2. Den behandlende institusjon skal umiddelbart og på en
særskilt blankett underrette alle berørte institusjoner om krav
som er fremmet, slik at kravene kan behandles samtidig og uten
forsinkelse av alle disse institusjonene.

Artikkel 42

Blanketter som skal benyttes ved behandling av krav om
ytelser

1. Ved behandling av krav om ytelser skal den behandlende
institusjon bruke en blankett som særlig inneholder en oppgave
over og en sammenfatning av trygdetid eller botid tilbakelagt av
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende etter
lovgivningen i alle berørte medlemsstater.

2. Disse blankettene skal når de oversendes institusjonen i
enhver annen medlemsstat, erstatte underlagsdokumentene.

Artikkel 43

Fremgangsmåte som skal følges av de berørte
institusjoner ved behandling av kravet

1. Den behandlende institusjon skal på den blankett som er
nevnt i gjennomføringsforordningens artikkel 42 nr. 1, føre opp
trygdetid eller botid som er tilbakelagt etter den lovgivning den
anvender, og oversende en kopi av blanketten til institusjonen
for ytelser ved uførhet, alder eller dødsfall (pensjoner) i enhver
medlemsstat der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende har vært trygdet, og i den forbindelse skal
arbeidsattester som eventuelt er fremlagt, vedlegges.

2. Når bare en annen institusjon er berørt, skal denne
institusjonen fylle ut blanketten ved å påføre:

a) den trygdetid eller botid som er tilbakelagt etter lovgivningen
som institusjonen anvender,

b) det ytelsesbeløp som den person som fremmer krav, kunne
kreve utelukkende på grunnlag av denne trygdetid eller botid,

c) det teoretiske og det faktiske beløp beregnet i samsvar med
bestemmelsene i forordningens artikkel 46 nr. 2.

Blanketten som er utfylt på denne måten, skal sendes tilbake til
den behandlende institusjon.

Dersom rett til ytelser er opptjent ved at utelukkende trygdetid
eller botid tilbakelagt etter lovgivningen anvendt av institusjonen
i den annen medlemsstat medregnes, og dersom ytelsesbeløpet
som svarer til disse tidsrommene kan fastsettes straks, mens
beregningsmåten omhandlet i bokstav c) krever betydelig lenger
tid, skal blanketten sendes tilbake til den behandlende institusjon
med opplysningene omhandlet i bokstav a) og b); opplysningene
omhandlet i bokstav c) skal oversendes den behandlende
institusjon så snart som mulig.

3. Dersom to eller flere andre institusjoner er berørt, skal hver
av disse institusjonene fylle ut nevnte blankett ved å påføre
trygdetid eller botid tilbakelagt etter den lovgivning som denne
institusjon anvender, og sende den tilbake til den behandlende
institusjon.

Dersom rett til ytelser er opptjent ved at utelukkende trygdetid
eller botid tilbakelagt etter lovgivningen anvendt av en eller flere
av disse institusjonene medregnes, og dersom ytelsesbeløpet som
svarer til disse tidsrommene kan fastsettes straks, skal den
behandlende institusjon samtidig underrettes om dette beløp og
om trygdetid eller botid; dersom fastsettelsen av nevnte beløp
innebærer en forsinkelse, skal den behandlende institusjon
underrettes om dette beløpet så snart det er fastsatt.

Ved mottakelsen av alle blanketter med opplysning om trygdetid
eller botid, og eventuelt med opplysninger om det eller de beløp
som skal komme til utbetaling i henhold til lovgivningen i en eller
flere berørte medlemsstater, skal den behandlende institusjon
oversende en kopi av blankettene utfylt på denne måten til hver
av de berørte institusjoner, som så skal påføre det teoretiske og
det faktiske beløp beregnet i samsvar med bestemmelsene i
forordningens artikkel 46 nr. 2, og sende blanketten tilbake til den
behandlende institusjon.

4. Så snart den behandlende institusjon, etter å ha mottatt
opplysningene omhandlet i nr. 2 eller 3, fastslår at bestemmelsene
i forordningens artikkel 40 nr. 2 eller artikkel 48 nr. 2 eller 3 får
anvendelse, skal den underrette de andre berørte institusjoner om
dette.

5. I tilfellet nevnt i gjennomføringsforordningens artikkel 37
bokstav d), skal institusjonene i de medlemsstater hvis lovgivning
den person som fremmer krav har vært omfattet av, men som
vedkommende har anmodet om å få utsatt fastsettelsen av
ytelsene, på blanketten nevnt i gjennomføringsforordningens
artikkel 42 nr. 1, bare påføre trygdetid eller botid tilbakelagt av
vedkommende etter den lovgivning som de anvender.

Artikkel 44

Institusjon som har myndighet til å avgjøre
uførhetsgraden

1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 og 3 skal bare den
behandlende institusjon ha myndighet til å gjøre vedtak som
omhandlet i forordningens artikkel 40 nr. 4 når det gjelder
uførhetsgraden til den person som fremmer krav. Den behandlende
institusjon skal gjøre slikt vedtak så snart den er i stand til å
fastslå om vilkårene for rett til ytelser som er fastsatt i den
lovgivning den anvender, er oppfylt, etter at det eventuelt er tatt
hensyn til bestemmelsene i forordningens artikkel 45. Den skal
straks underrette de andre berørte institusjoner om dette vedtaket.

2. Dersom vilkårene for rett til ytelser, unntatt krav når det
gjelder uførhetsgrad, fastsatt i den lovgivning som den behandlende
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institusjon anvender, ikke er oppfylt etter at det er tatt hensyn
til bestemmelsene i forordningens artikkel 45, skal den
behandlende institusjon straks underrette den kompetente
institusjon når det gjelder uførhet i den av de andre berørte
medlemsstater hvis lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende sist var omfattet av. Sistnevnte institusjon skal
ha myndighet til å gjøre vedtak med hensyn til uførhetsgraden til
den person som fremmer krav, dersom vilkårene for rett til ytelser
som er fastsatt i lovgivningen den anvender er oppfylt; den skal
straks underrette de andre berørte institusjonene om dette
vedtaket.

3. Det kan eventuelt på de samme vilkår være nødvendig å gå
tilbake med saken til den kompetente institusjon når det gjelder
uførhet i den medlemsstat hvis lovgivning arbeidstakeren eller
den selvstendig næringsdrivende først var omfattet av.

Artikkel 45

Utbetaling av foreløpige ytelser og forskudd på ytelser

1. Dersom den behandlende institusjon fastslår at en person
som fremmer krav, har rett til ytelser etter den lovgivning den
anvender uten at det er nødvendig å medregne trygdetid eller
botid tilbakelagt etter lovgivningen i andre medlemsstater, skal
den umiddelbart utbetale disse ytelsene som foreløpige ytelser.

2. Dersom den person som fremmer krav, ikke har rett til
ytelser etter nr. 1, men det fremgår av de opplysninger som er gitt
til den behandlende institusjon i henhold til
gjennomføringsforordningens artikkel 43 nr. 2 eller 3, at rett til
ytelser er opptjent etter lovgivningen i en annen medlemsstat
ved bare å medregne trygdetid eller botid tilbakelagt etter denne
lovgivning, skal institusjonen som anvender denne lovgivning
utbetale disse ytelsene som foreløpige ytelser så snart den
behandlende institusjon har underrettet den om at den er
forpliktet til det.

3. Dersom rett til ytelser er opptjent etter lovgivningen i flere
medlemsstater i tilfellet omhandlet i nr. 2 ved bare å medregne
trygdetid eller botid tilbakelagt etter hver enkelt av disse
lovgivningene, skal institusjonen som først underrettet den
behandlende institusjon om at en slik rett forelå, være ansvarlig
for å utbetale slike foreløpige ytelser; den behandlende institusjon
skal underrette de øvrige berørte institusjoner.

4. Institusjonen som skal utbetale ytelser etter nr. 1, 2 eller 3,
skal umiddelbart underrette den person som har fremmet krav
om dette, og samtidig gjøre vedkommende uttrykkelig
oppmerksom på at vedtaket er foreløpig og at det ikke kan
påklages.

5. Dersom det ikke kan utbetales foreløpige ytelser etter nr. 1,
2 eller 3 til den person som har fremmet krav, men det fremgår av
de opplysninger som er mottatt, at det er opptjent en rett etter
forordningens artikkel 46 nr. 2, skal den behandlende institusjon
utbetale et passende forskudd som kan kreves tilbakebetalt, og

som så langt det er mulig skal tilsvare det beløp som kan tenkes
å bli fastsatt etter forordningens artikkel 46 nr. 2.

6. To medlemsstater eller de kompetente myndigheter i disse
medlemsstatene kan avtale andre regler for utbetaling av foreløpige
ytelser i tilfelle der bare institusjoner fra disse statene er berørt.
Den administrative kommisjon skal underrettes om slike avtaler.

Artikkel 46 (11)

Beløp som skal komme til utbetaling for trygdetid i
henhold til en frivillig eller frivillig fortsatt

trygdeordning, som ikke må medregnes i henhold til
artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordningen

Ved beregningen av ytelsens teoretiske og faktiske beløp i samsvar
med forordningens artikkel 46 nr. 2 bokstav a) og b), får
bestemmelsene fastsatt i artikkel 15 nr. 1 bokstav b), c) og d)
anvendelse.

Det faktiske beløpet som skal utbetales, beregnet i henhold til
forordningens artikkel 46 nr. 2, skal forhøyes med det beløp som
svarer til trygdetid i henhold til en frivillig eller frivillig fortsatt
ordning, som ikke har vært medregnet i henhold til bestemmelsene
i gjennomføringsforordningens artikkel 15 nr. 1 bokstav b).
Forhøyelsen skal beregnes etter bestemmelsene i den
medlemsstats lovgivning som trygdetiden etter den frivillige eller
fortsatt frivillige ordning er tilbakelagt etter.

Ved sammenligningen omhandlet i forordningens artikkel 46 nr. 3
skal det tas hensyn til nevnte forhøyelse.

Artikkel 47 (11)

Beregning av ytelsesbeløp som svarer til trygdetid i
henhold til en frivillig eller frivillig fortsatt ordning

Institusjonen i hver medlemsstat skal etter lovgivningen den
anvender, beregne det ytelsesbeløpet som svarer til trygdetiden
tilbakelagt i henhold til en frivillig eller frivillig fortsatt ordning
som, i henhold til forordningens artikkel 46a nr. 3 bokstav c),
ikke er omfattet av bestemmelsene om bortfall, reduksjon eller
suspensjon i en annen medlemsstat.

Artikkel 48 (11)

Meddelelse om institusjonenes vedtak til den person som
fremmer krav

1. De endelige vedtak som er gjort av hver av de berørte
institusjoner, skal oversendes den behandlende institusjon. Hvert
vedtak skal angi nærmere den klageadgang og de klagefrister som
er fastsatt i den berørte lovgivning. Etter å ha mottatt alle slike
vedtak, skal den behandlende institusjon underrette den person
som har fremmet krav om disse, på vedkommendes eget språk
ved en sammenfattende uttalelse som vedlegges nevnte vedtak.
Klagefristene skal først løpe fra det tidspunkt den person som
har fremmet krav, mottar den sammenfattende uttalelsen.
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2. Samtidig som den behandlende institusjon sender den
sammenfattende uttalelsen omhandlet i nr. 1 til den person som
har fremmet krav, skal den sende en kopi til hver av de berørte
institusjoner vedlagt en kopi av de øvrige institusjonenes vedtak.

Artikkel 49 (11)

Omregning av ytelser

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 43 nr. 3 og 4,
artikkel 49 nr. 2 og 3 og artikkel 51 nr. 2, skal
gjennomføringsforordningens artikkel 45 få tilsvarende
anvendelse.

2. Ved omregning, bortfall eller suspensjon av ytelsen skal
institusjonen som har gjort slikt vedtak, straks underrette
vedkommende og hver av de institusjonene som vedkommende
har rett til ytelser fra, om nødvendig gjennom den behandlende
institusjon. Vedtaket skal angi nærmere hvilken klageadgang og
hvilke klagefrister som er fastsatt i den berørte lovgivning.
Klagefristene skal begynne å løpe fra den dag vedkommende
mottar vedtaket.

Artikkel 50

Tiltak for å fremskynde fastsettelsen av ytelser

1. a) i) Når en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som er statsborger i en
medlemsstat, blir omfattet av lovgivningen i en
annen medlemsstat, skal den kompetente
institusjon for pensjoner i sistnevnte
medlemsstat på det tidspunkt vedkommende
blir registrert og ved bruk av alle de midler den
har til rådighet, oversende det organ som er
utpekt av den kompetente myndighet i samme
medlemsstat, alle personlige data om
vedkommende og navnet på nevnte kompetente
institusjon samt det trygdenummer
vedkommende er blitt tildelt av institusjonen.

ii) Videre skal den kompetente institusjon
omhandlet i i) så langt det er mulig oversende
det organ som er utpekt i henhold til
bestemmelsene i i), alle andre opplysninger som
kan lette og påskynde fastsettelsen av
pensjonene.

iii) Opplysningene skal oversendes det organ som
er utpekt av den kompetente myndighet i den
berørte medlemsstat, på vilkår fastsatt av Den
administrative kommisjon.

iv) Ved anvendelse av bestemmelsene i i), ii) og iii)
skal statsløse og flyktninger anses for å være
statsborgere i den medlemsstat hvis lovgivning
de først var omfattet av.

b) Etter anmodning fra vedkommende eller institusjonen
han er trygdet ved skal de berørte institusjonene sette
opp en oversikt over hans trygdeforhold senest ett år
før han når pensjonsalderen.

2. Den administrative kommisjon skal fastsette reglene for
gjennomføring av bestemmelsene i nr. 1.

Administrativ og medisinsk kontroll

Artikkel 51

1. Når en person som mottar ytelser, særlig:

a) ytelser ved uførhet,

b) ytelser ved alder som tilstås ved arbeidsuførhet,

c) ytelser ved alder som tilstås eldre arbeidsløse,

d) ytelser ved alder som tilstås ved opphør av
inntektsgivende arbeid,

e) ytelser til etterlatte som tilstås ved uførhet eller
arbeidsudyktighet,

f) ytelser som tilstås under forutsetning av at
mottakerens midler ikke overstiger en bestemt grense,

oppholder seg eller er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat
enn den stat der institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen
ligger, skal administrative og medisinske kontroller etter
anmodning fra denne institusjonen, foretas av institusjonen på
mottakerens oppholds- eller bosted i samsvar med den
fremgangsmåte som er fastsatt i lovgivningen som denne
institusjonen anvender. Institusjonen som er ansvarlig for
utbetalingen, skal likevel beholde retten til å la mottakeren
undersøke av en lege etter dens eget valg.

2. Dersom det fastslås at mottakeren av ytelser omhandlet i
nr. 1, utfører lønnet arbeid eller utøver selvstendig
næringsvirksomhet eller har midler som overstiger den fastsatte
grense samtidig som vedkommende mottar ytelser, skal
institusjonen på oppholds- eller bostedet rapportere dette til
institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen, og som har anmodet
om at det foretas slik kontroll. Rapporten skal særlig angi arten
av det lønnede arbeid eller den selvstendige næringsvirksomhet
vedkommende har utført eller utøvet, inntektens størrelse eller
størrelsen på de midler som han har hatt til rådighet i løpet av det
siste kvartal, den normale inntekt for en arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende i samme område og på samme nivå
som vedkommende i det yrket han utøvet før han ble ufør, i løpet
av en referanseperiode som fastsettes av institusjonen som er
ansvarlig for utbetalingen, og eventuelt en erklæring om
vedkommendes helsetilstand fra en medisinsk sakkyndig.
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Artikkel 52

Når vedkommende etter at ytelser han tidligere har mottatt er
suspendert, igjen får rett til ytelser mens han er bosatt på territoriet
til en annen medlemsstat enn den kompetente stat, skal de berørte
institusjoner utveksle alle relevante opplysninger med sikte på å
gjenoppta utbetalingen av nevnte ytelser.

Utbetaling av ytelser

Artikkel 53

Betalingsmåte

1. Dersom institusjonen i en medlemsstat som er ansvarlig for
utbetalingen, ikke utbetaler ytelsene direkte til mottakere som er
bosatt i en annen medlemsstat, skal slike ytelser etter anmodning
fra institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen, utbetales gjennom
kontaktorganet i sistnevnte medlemsstat eller gjennom institusjonen
på nevnte mottakeres bosted i samsvar med den fremgangsmåte
som er fastsatt i gjennomføringsforordningens artikkel 54 til 58;
dersom institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen, betaler
ytelsene direkte til mottakerne, skal den underrette institusjonen
på bostedet om dette. Den betalingsmåte som medlemsstatenes
institusjoner anvender, er oppført i vedlegg 6.

2. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan avtale andre fremgangsmåter ved utbetaling av
ytelser i tilfellene der bare de kompetente institusjoner i disse
medlemsstatene berøres. Den administrative kommisjon skal
underrettes om slike avtaler.

3. Bestemmelsene i avtaler om utbetaling av ytelser som
anvendes dagen før forordningen trer i kraft, får fortsatt
anvendelse dersom de er oppført i vedlegg 5.

Artikkel 54

Oversendelse til det utbetalende organ av en
spesifikasjon over beløp som er forfalt

Institusjonen som plikter å utbetale ytelser, skal sende en
spesifikasjon i to eksemplarer over beløp som forfaller, til
kontaktorganet i den medlemsstat på hvis territorium mottakeren
er bosatt, eller til institusjonen på bostedet, begge heretter kalt
«det utbetalende organ»; spesifikasjonen skal være det utbetalende
organ i hende senest 20 dager før ytelsene forfaller til utbetaling.

Artikkel 55

Innbetaling av forfalte beløp til det utbetalende organs
konto

1. Ti dager før ytelsene forfaller til betaling skal institusjonen
som er ansvarlig for betalingen, i den medlemsstats valuta på hvis
territorium den ligger innbetale den sum som er nødvendig for å
dekke de beløp som forfaller til betaling, og som er oppført i

spesifikasjonen omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel
54. Betalingen skal foretas gjennom nasjonalbanken eller en annen
bank på den medlemsstats territorium der institusjonen som er
ansvarlig for betalingen ligger, til en konto som er åpnet i
nasjonalbankens navn eller i navnet til en annen bank på den
medlemsstats territorium der det utbetalende organ ligger, og
godskrives dette organet. Innbetalingen skal ha frigjørende
virkning. Institusjonen som er ansvarlig for betalingen, skal
samtidig underrette det utbetalende organ om betalingen.

2. Den bank på hvis konto innbetalingen er foretatt, skal
godskrive det utbetalende organ med motverdien av innbetalingen
i den medlemsstats valuta på hvis territorium organet ligger.

3. Navn og forretningskontor til bankene omhandlet i nr. 1, er
oppført i vedlegg 7.

Artikkel 56

Det utbetalende organs betaling til mottakeren av beløp
som er forfalt

1. De beløp som forfaller angitt i spesifikasjonen nevnt i
gjennomføringsforordningens artikkel 54, skal utbetales til
mottakeren av det utbetalende organ og belastes institusjonen
som er ansvarlig for betalingen. Slike utbetalinger skal foretas i
samsvar med den fremgangsmåte som er fastsatt i den lovgivning
det utbetalende organ anvender.

2. Så snart det utbetalende organ eller enhvert annet organ
som er utpekt av dette organet, blir kjent med forhold som fører
til at ytelser suspenderes eller oppheves, skal det stoppe all
utbetaling. Det samme gjelder dersom mottakeren flytter til en
annen stats territorium.

3. Det utbetalende organ skal underrette institusjonen som er
ansvarlig for å betale ytelser, om årsaken til at en utbetaling
stoppes. Dersom mottakeren eller vedkommendes ektefelle dør
eller en enke eller enkemann inngår nytt ekteskap, skal det
utbetalende organ underrette institusjonen om tidspunktet for
dette.

Artikkel 57

Oppgjør av konti når det gjelder utbetalinger omhandlet i
gjennomføringsforordningens artikkel 56

1. Kontiene for utbetalingene omhandlet i gjennomførings-
forordningens artikkel 56, skal gjøres opp ved utløpet av hver
betalingstermin for å fastsette hvilke beløp som faktisk er utbetalt
til mottakerne eller til de personer som enten etter lovgivningen
eller etter fullmakt representerer dem, og hvilke beløp som ikke
er utbetalt.

2. Det skal bekreftes at det samlede beløp, som er uttrykt i
tall og bokstaver i valutaen til den medlemsstat på hvis territorium
institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen ligger, stemmer
med de utbetalinger det utbetalende organ har foretatt;
bekreftelsen skal underskrives av representanten for dette organet.
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3. Det utbetalende organ skal garantere at utbetalingene som
er foretatt er korrekte.

4. Forskjellen mellom de beløp som institusjonen som er
ansvarlig for betalingen har innbetalt, uttrykt i valutaen til den
medlemsstat på hvis territorium denne institusjonen ligger, og
verdien uttrykt i samme valuta av de utbetalinger som er godkjent
av det utbetalende organ, skal trekkes fra de beløp som senere
skal betales på samme grunnlag av institusjonen som er ansvarlig
for betalingen.

Artikkel 58

Godtgjørelse av utgifter ved utbetaling av ytelsene

Det utbetalende organ kan i utbetalingene til mottakerene trekke
fra utgifter i forbindelse med utbetaling av ytelsene, særlig
portoutgifter og bankgebyr, på de vilkår som er fastsatt i
lovgivningen som dette organ anvender.

Artikkel 59

Underretning om mottakers endring av bosted

Når en person som har rett til ytelser etter lovgivningen i en eller
flere medlemsstater, flytter fra en stats territorium til en annen
stats territorium, skal vedkommende underrette den eller de
institusjoner som er ansvarlig for å betale disse ytelsene, samt
det utbetalende organ.

KAPITTEL 4

YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM

Gjennomføring av forordningens artikkel 52 og 53

Artikkel 60

Naturalytelser i tilfelle bosted i en annen medlemsstat
enn den kompetente stat

1. For å motta naturalytelser etter forordningens artikkel 52
bokstav a), skal arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende fremlegge for institusjonen på bostedet en
bekreftelse som viser at han har rett til slike naturalytelser.
Bekreftelsen skal utstedes av den kompetente institusjon,
eventuelt på grunnlag av opplysninger fra arbeidsgiveren. Dersom
lovgivningen i den kompetente stat fastsetter det, skal
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende også
fremlegge for institusjonen på bostedet et bevis fra den
kompetente institusjon på at anmeldelsen av yrkesskaden eller
yrkessykdommen er mottatt. Dersom vedkommende ikke
fremlegger slik dokumentasjon, skal institusjonen på bostedet
innhente dem fra den kompetente institusjon og i mellomtiden
tilstå naturalytelser etter bestemmelsene i syketrygden, dersom
vedkommende oppfyller vilkårene for rett til slike ytelser.

2. Bekreftelsen skal være gyldig inntil institusjonen på
bostedet mottar underretning om at den ikke lenger er gyldig. Når
bekreftelsen er utstedt av en fransk institusjon, skal den likevel
bare være gyldig i ett år regnet fra den dag da den ble utstedt og
den skal fornyes hvert år.

3. Dersom vedkommende er sesongarbeider, skal bekreftelsen
omhandlet i nr. 1 være gyldig så lenge sesongarbeidet forventes å
vare, med mindre den kompetente institusjon i mellomtiden
underretter institusjonen på bostedet om at den ikke lenger er
gyldig.

4. Ved enhvert krav om naturalytelser skal vedkommende
fremlegge de underlagsdokumenter som kreves for tilståelse av
naturalytelser i henhold til lovgivningen i den medlemsstat på
hvis territorium vedkommende er bosatt.

5. Ved innleggelse i sykehus skal institusjonen på bostedet
innen tre dager etter at den er blitt kjent med det, underrette den
kompetente institusjon om innleggelsedagen, sykehusoppholdets
forventede varighet og utskrivingsdagen.

6. Institusjonen på bostedet skal på forhånd underrette den
kompetente institusjon om enhvert vedtak om å tilstå
naturalytelser, når de forventede eller faktiske utgifter overstiger
et fast beløp som fastsettes og revideres med jevne mellomrom
av Den administrative kommisjon.

Den kompetente institusjon skal innen 15 dager fra den dag slike
opplysninger er sendt, eventuelt reise en begrunnet innsigelse;
dersom institusjonen på bostedet ikke har mottatt slik innsigelse
ved utløpet av denne fristen, skal den tilstå naturalytelsene. Når
det er nødvendig å tilstå slike naturalytelser øyeblikkelig, skal
institusjonen på bostedet straks underrette den kompetente
institusjon om dette.

7. Vedkommende skal underrette institusjonen på bostedet
om enhver endring i hans situasjon som kan påvirke retten til
naturalytelser, særlig om ethvert opphør eller enhver endring av
lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet eller om enhver
endring av bo- eller oppholdssted. Den kompetente institusjon
skal også underrette institusjonen på bostedet, dersom
vedkommende ikke lenger er trygdet eller ikke lenger har rett til
naturalytelser. Institusjonen på bostedet kan til enhver tid anmode
den kompetente institusjon om opplysninger om vedkommendes
trygdeforhold eller rett til naturalytelser.

8. Når det gjelder grensearbeidere, kan legemidler, bandasjer,
briller og mindre hjelpemidler bare utleveres og laboratorieanalyser
og tester bare utføres på den medlemsstats territorium der de er
foreskrevet, i samsvar med bestemmelsene i denne
medlemsstatens lovgivning.

9. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, avtale andre gjennomføringsbestemmelser.
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Artikkel 61

Andre kontantytelser enn pensjoner i tilfelle bosted i en
annen medlemsstat enn den kompetente stat

1. For å motta andre kontantytelser enn pensjoner i henhold
til forordningens artikkel 52 bokstav b), skal en arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende innen tre dager etter at
arbeidsuførheten inntraff, henvende seg til institusjonen på
bostedet og fremlegge en meddelelse om opphør av arbeide eller,
dersom det er fastsatt i lovgivningen den kompetente institusjon
eller institusjonen på bostedet anvender, en attest på
arbeidsuførhet utstedt av behandlende lege.

2. Dersom de behandlende leger i bostedsstaten ikke utsteder
attester på arbeidsuførhet, skal vedkommende henvende seg
direkte til institusjonen på bostedet innen den frist som er fastsatt
i lovgivningen som den anvender.

Institusjonen skal umiddelbart få arbeidsuførheten stadfestet av
lege og utferdige attesten omhandlet i nr. 1. Attesten skal angi
arbeidsuførhetens antatte varighet og straks oversendes den
kompetente institusjon.

3. I tilfelle nr. 2 ikke får anvendelse, skal institusjonen på
bostedet så snart som mulig og i alle tilfeller innen tre dager etter
den dag vedkommende henvendte seg til den, få gjennomført en
medisinsk undersøkelse av vedkommende som om vedkommende
var trygdet ved denne institusjonen. Rapporten fra den lege som
foretar kontrollundersøkelsen, skal særlig angi arbeidsuførhetens
antatte varighet, og oversendes den kompetente institusjon av
institusjonen på bostedet innen tre dager etter
kontrollundersøkelsen.

4. Institusjonen på bostedet skal om nødvendig senere utføre
enhver administrativ eller medisinsk kontroll av vedkommende
som om vedkommende var trygdet ved denne institusjonen. Så
snart den har fastslått at vedkommende er i stand til å gjenoppta
arbeidet, skal den straks underrette vedkommende og den
kompetente institusjon om det, og oppgi den dag arbeidsuførheten
opphørte. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 6, skal
underretningen til vedkommende behandles som et vedtak gjort
på vegne av den kompetente institusjon.

5. Den kompetente institusjon skal i alle tilfeller beholde retten
til å la vedkommende kontrollundersøke av en lege etter dens eget
valg.

6. Dersom den kompetente institusjon vedtar å holde tilbake
kontantytelsene fordi vedkommende ikke har oppfylt de
formaliteter som er fastsatt i lovgivningen i bostedsstaten, eller
dersom den konstaterer at vedkommende er i stand til å gjenoppta
arbeidet, skal den underrette vedkommende om sitt vedtak og
samtidig sende kopi av vedtaket til institusjonen på bostedet.

7. Når vedkommende gjenopptar arbeidet, skal vedkommende
underrette den kompetente institusjon om det dersom det kreves
slik underretning etter den lovgivning som institusjonen anvender.

8. Den kompetente institusjon skal utbetale kontantytelsene
på en dertil egnet måte, fortrinnsvis ved internasjonal
postanvisning, og underrette institusjonen på bostedet og
vedkommende om dette. Dersom kontantytelsene utbetales av
institusjonen på bostedet for den kompetente institusjons regning,
skal sistnevnte institusjon underrette vedkommende om
vedkommendes rettigheter og underrette institusjonen på bostedet
om kontantytelsenes størrelse, utbetalingsdato og det lengste
tidsrommet det kan tilstås ytelser for i samsvar med den
kompetente stats lovgivning.

9. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, avtale andre gjennomføringsbestemmelser.

Gjennomføring av forordningens artikkel 55

Artikkel 62

Naturalytelser ved opphold i en annen medlemsstat enn
den kompetente stat

1. For å motta naturalytelser skal en arbeidstaker som er ansatt
i internasjonal transport omhandlet i forordningens artikkel 14
nr. 2 bokstav a), og som under utførelsen av sitt arbeid befinner
seg på territoriet til en annen medlemsstat enn den kompetente
stat, så snart som mulig fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en særlig bekreftelse utstedt av arbeidsgiveren
eller vedkommendes representant i samme kalendermåned eller i
løpet av de to foregående kalendermånedene. Bekreftelsen skal
særlig angi den dag vedkommende ble ansatt av nevnte arbeidsgiver
og den kompetente institusjons navn og adresse. Dersom
vedkommende har fremlagt en bekreftelse, skal han antas å ha
oppfylt vilkårene for rett til naturalytelser. Dersom vedkommende
ikke er i stand til å henvende seg til institusjonen på oppholdsstedet
før vedkommende mottar medisinsk behandling, skal han likevel
ha rett til slik behandling ved å fremlegge nevnte bekreftelse, som
om han var trygdet ved denne institusjonen.

2. Institusjonen på oppholdsstedet skal innen tre dager
henvende seg til den kompetente institusjon for å få opplyst om
vedkommende oppfyller vilkårene for rett til naturalytelser.
Institusjonen på oppholdsstedet skal tilstå naturalytelser inntil
den mottar svar fra den kompetente institusjon, men i høyst 30
dager.

3. Den kompetente institusjon skal sende sitt svar til
institusjonen på oppholdsstedet innen 10 dager etter at den har
mottatt anmodningen fra denne institusjonen. Dersom svaret er
bekreftende, skal den kompetente institusjon om nødvendig oppgi
det lengste tidsrommet det kan tilstås naturalytelser for i samsvar
med lovgivningen den anvender, og institusjonen på oppholdstedet
skal fortsette å gi nevnte ytelser.

4. Naturalytelser tilstått i henhold til antakelsen nevnt i nr. 1,
skal refunderes slik som fastsatt i forordningens artikkel 36 nr. 1.
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5. I stedet for bekreftelsen nevnt i nr. 1 kan arbeidstakeren
som omfattes av dette nr, fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en bekreftelse som nevnt i nr. 6.

6. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens
artikkel 55 nr. 1 bokstav a) i), skal arbeidstakeren eller den
selvstendig næringsdrivende, unntatt i tilfeller der det gjøres en
antakelse etter nr. 1, fremlegge for institusjonen på
oppholdsstedet en bekreftelse på at vedkommende har rett til
naturalytelser. Bekreftelsen, som om mulig skal utstedes av den
kompetente institusjon før vedkommende forlater territoriet til
den medlemsstat der vedkommende er bosatt, skal om nødvendig
særlig angi det lengste tidsrom det kan tilstås naturalytelser for i
samsvar med lovgivningen i den kompetente stat. Dersom
vedkommende ikke fremlegger nevnte bekreftelse, skal
institusjonen på oppholdsstedet innhente den fra den kompetente
institusjon.

7. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 60
nr. 5, 6 og 9 får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 63

Naturalytelser til arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende som flytter eller reiser tilbake til
bostedsstaten, og til arbeidstakere eller selvstendig

næringsdrivende som har fått tillatelse til å reise til en
annen medlemsstat for å få behandling der

1. For å motta naturalytelser i henhold til forordningens
artikkel 55 nr. 1 bokstav b) i), skal en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende fremlegge for institusjonen på bostedet en
bekreftelse som viser at vedkommende fortsatt har rett til å motta
nevnte ytelser. Bekreftelsen, som skal utstedes av den kompetente
institusjon, skal om nødvendig særlig angi det lengste tidsrommet
det fortsatt kan tilstås naturalytelser for i samsvar med
bestemmelsene i den kompetente stats lovgivning. Bekreftelsen
kan etter anmodning fra vedkommende utstedes etter avreisen,
dersom den på grunn av force majeure ikke har kunnet bli
utferdiget tidligere.

2. Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 60
nr. 5, 6 og 9 får tilsvarende anvendelse.

3. Nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse ved tilståelse av
naturalytelser omhandlet i forordningens artikkel 55 nr. 1 bokstav
c) i).

Artikkel 64

Andre kontantytelser enn pensjoner ved opphold i en
annen medlemsstat enn den kompetente stat

For å motta andre kontantytelser enn pensjoner i henhold til
forordningens artikkel 55 nr. 1 bokstav a) ii), får bestemmelsene
i gjennomføringsforordningens artikkel 61 tilsvarende anvendelse.
Med forbehold for plikten til å fremlegge en attest på

arbeidsuførhet, skal en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som oppholder seg på territoriet til en
medlemsstat uten å utføre inntektsgivende arbeid der, likevel
ikke være forpliktet til å fremlegge en underretning om opphør av
arbeid som omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 61
nr. 1.

Gjennomføring av forordningens artikkel 52 til 56

Artikkel 65

Erklæringer, undersøkelser og utveksling av
opplysninger mellom institusjoner om yrkesskade eller

yrkessykdom som har inntruffet i en annen medlemsstat
enn den kompetente stat

1. Når en yrkesskade inntreffer eller en yrkessykdom første
gang diagnostiseres på territoriet til en annen medlemsstat enn
den kompetente stat, skal erklæringen om yrkesskaden eller
yrkessykdommen gis i samsvar med bestemmelsene i den
kompetente stats lovgivning med forbehold for lovbestemmelser
som måtte gjelde i den medlemsstat der yrkeskaden inntraff eller
der yrkessykdommen først ble diagnostisert, og som i et slikt
tilfelle fortsatt skal gjelde. Erklæringen skal sendes til den
kompetente institusjon og en kopi skal sendes til institusjonen
på bostedet eller til institusjon på oppholdsstedet.

2. Institusjonen i den medlemsstat på hvis territorium
yrkesskaden inntraff eller der yrkessykdommen først ble
diagnostisert, skal oversende legeattestene i to eksemplarer som
er utferdiget i denne staten, til den kompetente institusjon, samt
alle relevante opplysninger som sistnevnte institusjon måtte
anmode om.

3. Dersom det, når det gjelder en skade oppstått på territoriet
til en annen medlemsstat enn den kompetente stat, er nødvendig
å foreta en undersøkelse på førstnevnte medlemsstats territorium,
kan den kompetente institusjon utpeke en person til å foreta
denne undersøkelsen; i et slikt tilfelle skal den underrette
myndighetene i denne medlemsstaten om det. Myndighetene skal
yte vedkommende bistand særlig ved å utpeke en person som
kan hjelpe vedkommende med å gjennomgå offisielle rapporter
og andre dokumenter om skaden.

4. Etter at behandlingen er avsluttet, skal en detaljert rapport
med legeattest om de varige følger av skaden eller sykdommen,
særlig om vedkommendes nåværende tilstand og om skaden er
helbredet eller har stabilisert seg, oversendes den kompetente
myndighet. De relevante honorarer skal betales av institusjonen
på bostedet eller eventuelt av institusjonen på oppholdsstedet i
samsvar med de satser som institusjonen anvender, men belastes
den kompetente institusjon.

5. Den kompetente institusjon skal etter anmodning underrette
institusjonen på bostedet eller eventuelt institusjonen på
oppholdsstedet om vedtaket om når skaden anses for å være
helbredet eller for å ha stabilisert seg og eventuelt om vedtaket
om tilståelse av pensjon.
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Artikkel 66

Bestridelse av at skaden eller sykdommen er en
yrkesskade eller yrkessykdom

1. Når den kompetente institusjon bestrider at lovgivningen
om yrkesskade eller yrkessykdom får anvendelse i tilfellene
omhandlet i forordningens artikkel 52 eller 55 nr. 1, skal den
umiddelbart underrette institusjonen på bostedet eller
institusjonen på oppholdsstedet som har tilstått naturalytelsene,
om dette; ytelsene skal da anses som ytelser fra syketrygden og
skal fortsatt tilstås som slike ytelser, dersom attestene eller
bekreftelsene omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel
20 og 21 fremlegges.

2. Når det er gjort endelig vedtak i denne saken, skal den
kompetente institusjon umiddelbart underrette institusjonen på
bostedet eller institusjonen på oppholdsstedet som har tilstått
naturalytelsene om dette. Dersom det ikke dreier seg om en
yrkesskade eller yrkessykdom, skal denne institusjonen fortsatt
gi nevnte ytelser som ytelser fra syketrygden dersom
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har rett til
slike ytelser. I motsatt fall skal naturalytelser som vedkommende
har mottatt som ytelser fra syketrygden, anses som ytelser ved
yrkesskade eller yrkessykdom.

Gjennomføring av forordningens artikkel 57

Artikkel 67 (7)

Fremgangsmåte i tilfeller der vedkommende har vært
utsatt for risiko for å pådra seg en yrkessykdom i flere

medlemsstater

1. I tilfellet omfattet av forordningens artikkel 57 nr. 1, skal
erklæring om yrkessykdom enten oversendes til institusjonen
som er kompetent for yrkesykdom etter lovgivningen i den
medlemsstat der vedkommende som lider av sykdommen sist
utførte et arbeid som kan føre til nevnte sykdom, eller til
institusjonen på bostedet som skal oversende erklæringen til
nevnte kompetente institusjon.

2. Dersom den kompetente institusjon omhandlet i nr. 1,
fastslår at et arbeid som kan føre til nevnte yrkessykdom, sist ble
utført etter lovgivningen i en annen medlemsstat, skal den
oversende erklæringen og medfølgende dokumenter til den
tilsvarende institusjon i denne medlemsstaten.

3. Når institusjonen i den medlemsstat etter hvis lovgivning
en person som lider av sykdommen sist utførte et arbeid som
kunne føre til denne yrkessykdommen, fastslår at vedkommende
eller hans etterlatte ikke oppfyller vilkårene i denne lovgivningen
etter at det er tatt hensyn til bestemmelsene i forordningens
artikkel 57 nr. 2, 3 og 4, skal institusjonen:

a) straks oversende til institusjonen i den medlemsstat etter
hvis lovgivning en person som lider av sykdommen, tidligere
har utført et arbeid som kunne føre til denne
yrkessykdommen, erklæringen og alle medfølgende
dokumenter, herunder resultater og rapporter fra medisinske
undersøkelser som førstnevnte institusjon har latt foreta,
samt en kopi av vedtaket omhandlet i bokstav b),

b) samtidig underrette vedkommende om sitt vedtak og særlig
angi begrunnelsen for avslaget om ytelser, klageadgang og
klagefrister, og dagen da saken ble oversendt institusjonen
omhandlet i bokstav a).

4. Det kan eventuelt være nødvendig at saken etter samme
fremgangsmåte sendes tilbake til den tilsvarende institusjon i den
medlemsstat etter hvis lovgivning vedkommende som lider av
sykdommen, først utførte et arbeid som kan ha ført til denne
yrkessykdommen.

Artikkel 68 (7)

Utveksling av opplysninger mellom institusjoner ved
klage på et vedtak om å avvise et krav - Utbetaling av

forskudd ved slik klage

1. Ved klage på et vedtak om å avvise et krav som er gjort av
institusjonen i en av de medlemsstater etter hvis lovgivning en
person som lider av sykdommen, har utført et arbeid som kan ha
ført til vedkommende yrkessykdom, skal institusjonen underrette
institusjonen som erklæringen er oversendt til, i samsvar med
fremgangsmåten fastsatt i gjennomføringsforordningens artikkel
67 nr. 3, og senere underrette den om det endelige vedtaket.

2. Dersom rett til ytelser er ervervet etter den lovgivning som
sistnevnte institusjon anvender, skal institusjonen utbetale
forskudd med et beløp som om nødvendig skal fastsettes i samråd
med institusjonen som har gjort vedtaket det er klaget på, etter at
det er tatt hensyn til bestemmelsene i forordningens artikkel 57
nr. nr. 2, 3 og 4. Sistnevnte institusjon skal refundere det beløp
som er betalt på forskudd, dersom den som følge av klagen blir
pålagt å gi ytelsene. Beløpet skal så trekkes fra det ytelsesbeløp
vedkommende får utbetalt.

Artikkel 69 (7)

Fordeling av utgifter ved kontantytelser i tilfelle av
sklerogen pneumoconiose

Følgende regler får anvendelse ved gjennomføringen av
forordningens artikkel 57 nr. 5:

a) den kompetente institusjon i den medlemsstat etter hvis
lovgivning kontantytelser tilstås i henhold til forordningens
artikkel 57 nr. 1, heretter kalt «institusjonen som er ansvarlig
for å utbetale kontantytelser» skal bruke en blankett som
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særlig skal innholde en oppgave og en oversikt over all
trygdetid (alderstrygd) eller botid tilbakelagt av en person
som lider av sykdommen, etter lovgivningen i hver av de
berørte medlemsstater,

b) institusjonen som er ansvarlig for å utbetale kontantytelser,
skal oversende denne blanketten til alle alderstrygd-
institusjonene i de medlemsstater som vedkommende som
lider av sykdommen, har vært trygdet ved; hver av de
nevnte institusjoner skal på blanketten oppføre trygdetid
(alderstrygd) eller botid tilbakelagt etter den lovgivning den
anvender, og sende blanketten tilbake til institusjonen som
er ansvarlig for å utbetale kontantytelser,

c) institusjonen som er ansvarlig for å utbetale kontantytelser,
skal så fordele utgiftene mellom seg og de andre berørte
institusjonene; for å få disse institusjonenes godkjennelse,
skal den underrette dem om fordelingen sammen med
nødvendig tilleggsdokumentasjon som særlig viser den
samlede sum av kontantytelser som er tilstått og
beregningen av fordelingsprosentene,

d) ved utløpet av hvert kalenderår skal institusjonen som er
ansvarlig for å utbetale kontantytelser, oversende hver av
de andre kompetente institusjoner et oppgjør over
kontantytelser som er utbetalt i løpet av vedkommende
regnskapsår, og som viser det beløp som hver av dem skal
betale i henhold til den fordeling som er fastsatt under
bokstav c); hver av disse institusjonene skal refundere dette
beløp til institusjonen som er ansvarlig for å utbetale
kontantytelser, så snart som mulig og senest innen tre
måneder.

Gjennomføring av forordningens artikkel 58 nr. 3

Artikkel 70

Bekreftelse med hensyn til familiemedlemmer som skal
tas i betraktning ved beregning av kontantytelser,

herunder pensjoner

1. For å motta ytelser etter bestemmelsene i forordningens
artikkel 58 nr. 3, skal den person som fremmer krav, fremlegge en
bekreftelse med hensyn til de av familiemedlemmene som er
bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn den der
institusjonen som er ansvarlig for å fastsette kontantytelsene
ligger.

Bekreftelsen skal utstedes av institusjonen for syketrygd på
familiemedlemmenes bosted eller av en annen institusjon utpekt
av den kompetente myndighet i den medlemsstat på hvis
territorium familiemedlemmene er bosatt. Bestemmelsene i
gjennomføringsforordningens artikkel 25 nr. 2 annet og tredje
ledd får tilsvarende anvendelse.

I stedet for bekreftelsen omhandlet i første ledd, kan institusjonen
som er ansvarlig for å fastsette kontantytelsene, kreve at den
person som fremmer krav, fremlegger dokumenter av nyere dato
som inneholder opplysninger om sivilstand for de av
familiemedlemmene som er bosatt på territoriet til en annen
medlemsstat enn den der nevnte institusjon ligger.

2. Dersom det i henhold til den lovgivning som den berørte
institusjon anvender, i tilfellet omhandlet i nr. 1, kreves at
familiemedlemmene skal dele husstand med personen som
fremmer krav, skal det forhold at nevnte familiemedlemmer som
ikke oppfyller dette vilkåret, likevel i hovedsak forsørges av den
person som fremmer krav, godtgjøres ved dokumenter som viser
at en del av vedkommendes inntekter regelmessig blir overført til
dem.

Gjennomføring av forordningens artikkel 60

Artikkel 71

Forverring av yrkessykdom

1. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 60 nr. 1, skal
den person som fremmer krav, gi alle opplysninger om tidligere
tilståtte ytelser når det gjelder den aktuelle yrkessykdom, til
institusjonen i den medlemsstat der han fremmer krav om ytelser.
Institusjonen kan henvende seg til enhver annen institusjon som
tidligere har vært kompetent, med sikte på å innhente de
opplysninger som den anser som nødvendige.

2. I tilfellet omhandlet i forordningens artikkel 60 nr. 1
bokstav c), skal den kompetente institusjon som er ansvarlig for
å utbetale kontantytelsene, underrette den annen berørte
institusjon om det beløp som sistnevnte institusjon skal utbetale
som følge av den forverrede tilstand, og vedlegge de nødvendige
underlagsdokumenter med sikte på godkjenning. Ved utløpet av
hvert kalenderår skal førstnevnte institusjon oversende den annen
institusjon en oppgave over kontantytelsene som er utbetalt i
løpet av det aktuelle regnskapsår, med angivelse av det beløp
som sistnevnte institusjon skal betale, og som denne institusjonen
skal refundere den førstnevnte institusjon så snart som mulig og
senest innen tre måneder.

3. I tilfellet omhandlet i forordningens artikkel 60 nr. 2
bokstav b) første punktum, skal institusjonen som er ansvarlig
for utbetalingen av kontantytelsene, underrette de berørte
kompetente institusjoner om de endringer som er gjort i den
tidligere fordelingen av utgiftene, og vedlegge de nødvendige
underlagsdokumenter med sikte på godkjenning.

4. Bestemmelsene i nr. 2 får tilsvarende anvendelse for tilfellet
omhandlet i forordningens artikkel 60 nr. 2 bokstav b) annet
punktum.
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Gjennomføring av forordningens artikkel 61 nr. 5 og 6

Artikkel 72

Fastsettelse av uførhetsgrad i tilfelle tidligere eller
senere inntruffet yrkesskade eller yrkessykdom

1. For å fastsette uførhetsgraden, avgjøre om det foreligger
rett til ytelser eller for å fastsette størrelsen på ytelsene i tilfellene
omhandlet i forordningens artikkel 61 nr. 5 og 6, skal den person
som fremmer krav, gi den kompetente institusjon i den
medlemsstat hvis lovgivning han var omfattet av på det
tidspunktet yrkesskaden inntraff eller da yrkessykdommen først
ble diagnostisert, alle opplysninger om yrkesskader som han er
påført eller yrkessykdommer som han har pådratt seg på et
tidligere eller senere tidspunkt, mens han var omfattet av
lovgivningen i en annen medlemsstat, uansett hvilken uførhetsgrad
disse tidligere eller senere tilfellene har ført til.

2. For ervervelse av rett til ytelser og fastsettelse av ytelsenes
størrelse, skal den kompetente institusjon, i samsvar med
bestemmelsene i lovgivningen den anvender, ta hensyn til den
uførhetsgrad som disse tidligere eller senere tilfellene har ført til.

3. Den kompetente institusjon kan henvende seg til enhver
annen institusjon, som tidligere eller senere har vært kompetent,
for å innhente de opplysninger den anser som nødvendige.

Når en tidligere eller senere arbeidsuførhet er forårsaket av en
skade som er oppstått mens vedkommende var omfattet av
lovgivningen i en medlemsstat som ikke foretar noen sondring
med hensyn til hvordan arbeidsuførheten er oppstått, skal den
kompetente institusjon for den tidligere eller senere arbeids-
uførheten eller det organ som er utpekt av den kompetente
myndighet i vedkommende medlemsstat, etter anmodning fra
den kompetente institusjon i en annen medlemsstat, fremskaffe
opplysninger om graden av den arbeidsuførhet som vedkommende
har pådratt seg på et tidligere eller senere tidspunkt, og så langt
det er mulig, fremskaffe opplysninger som gjør det mulig å fastslå
om arbeidsuførheten er et resultat av en yrkesskade etter
lovgivningen som institusjonen i den annen medlemsstat anvender.
Dersom det er tilfelle, får bestemmelsene i nr. 2 tilsvarende
anvendelse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 62 nr. 1

Artikkel 73

Institusjoner som arbeidere i gruver og lignende
virksomheter skal henvende seg til når de oppholder seg

eller er bosatt i en annen medlemsstat enn den
kompetente stat

1. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 62 nr. 1, og i
tilfellene der ytelser i oppholdsstaten eller bostedsstaten etter
trygdeordningen for yrkesskade eller yrkessykdom for arbeidere

i stålindustrien tilsvarer ytelsene etter særordningen for
arbeidstakere i gruver og lignende virksomheter, kan arbeidere
som tilhører sistnevnte gruppe, henvende seg til nærmeste
institusjon på den medlemsstats territorium der de oppholder
seg eller er bosatt som angitt i vedlegg 3 til gjennomførings-
forordningen, selv om sistnevnte institusjon hører inn under
ordningen for arbeidere i stålindustrien; denne institusjonen
plikter å utbetale disse ytelsene.

2. Når ytelser som gis i henhold til særordningen for arbeidere
i gruver og lignende virksomheter er gunstigere, skal slike arbeidere
ha rett til å velge om de vil henvende seg til institusjonen som er
ansvarlig for å anvende denne ordningen, eller nærmeste
institusjon som anvender ordningen for arbeidere i stålindustrien
på på den medlemsstats territorium der de oppholder seg eller er
bosatt. I sistnevnte tilfelle skal den berørte institusjon gjøre
vedkommende oppmerksom på at han vil få gunstigere ytelser
ved å henvende seg til institusjonen som er ansvarlig for å anvende
ovennevnte særordning; den skal også gi opplysninger om denne
institusjonens navn og adresse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 62 nr. 2

Artikkel 74

Medregning av tidsrom der ytelser allerede er gitt av
institusjonen i en annen medlemsstat

Ved anvendelse av forordningens artikkel 62 nr. 2 kan den
institusjon i en medlemsstat som skal gi ytelsene, kreve å få
opplysninger fra institusjonen i en annen medlemsstat om det
tidsrom da sistnevnte institusjon allerede har gitt ytelser for
samme tilfelle av yrkesskade eller yrkessykdom.

Fremsettelse og behandling av krav om pensjon, unntatt
pensjoner i forbindelse med yrkesskade omfattet av

forordningens artikkel 57

Artikkel 75

1. For å motta pensjon eller tilleggsytelser etter en
medlemsstats lovgivning, skal en arbeidstaker, selvstendig
næringsdrivende eller vedkommendes etterlatte som er bosatt på
en annen medlemsstats territorium, fremme krav enten til den
kompetente institusjon eller til institusjonen på bostedet som
skal oversende kravet til den kompetente institusjon.
Fremsettelsen av kravet skal skje etter følgende regler:

a) kravet skal vedlegges underlagsdokumenter, og utferdiges
på den blankett som er fastsatt i lovgivningen som den
kompetente institusjon anvender,

b) riktigheten av de opplysninger som personen som fremmer
krav gir, skal bekreftes ved offisielle dokumenter som
vedlegges kravblanketten, eller bekreftes av de kompetente
organer i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende
er bosatt.
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2. Den kompetente institusjon skal underrette personen som
fremmer krav, om sin avgjørelse enten direkte eller gjennom den
kompetente stats kontaktorgan; den kompetente institusjon skal
sende kopi av avgjørelsen til kontaktorganet i den medlemsstat
på hvis territorium personen som fremmer krav, er bosatt.

Administrativ og medisinsk kontroll

Artikkel 76

1. Administrativ og medisinsk kontroll, herunder medisinske
undersøkelser som er fastsatt i forbindelse med endring av
pensjonen, skal etter anmodning fra den kompetente institusjon
foretas av institusjonen i den medlemsstat på hvis territorium
den person som har rett til ytelser befinner seg, etter de regler
som er fastsatt i lovgivningen som sistnevnte institusjon anvender.
Den kompetente institusjon skal likevel beholde retten til å la
mottakeren undersøke av en lege etter dens eget valg.

2. En person som mottar pensjon for seg selv eller for et barn
som har mistet en av eller begge foreldrene, skal underrrette
institusjonen som er ansvarlig for utbetalingene, om enhver endring
i sin eller barnets situasjon som kan påvirke retten til pensjon.

Utbetaling av pensjoner

Artikkel 77

Pensjoner som skal ytes av en medlemsstats institusjon til
pensjonister som er bosatt på en annen medlemsstats territorium,
skal utbetales i samsvar med bestemmelsene i gjennomførings-
forordningens artikkel 53 til 58.

KAPITTEL 5

GRAVFERDSHJELP

Gjennomføring av forordningens artikkel 64, 65 og 66

Artikkel 78

Fremsettelse av krav om ytelse

For å motta gravferdshjelp etter lovgivningen i en annen
medlemsstat enn den medlemsstat på hvis territorium han er
bosatt, skal vedkommende fremme kravet enten til den
kompetente institusjon eller til institusjonen på bostedet.

Kravet skal vedlegges de underlagsdokumenter som kreves etter
lovgivningen som den kompetente institusjon anvender.

Riktigheten av de opplysninger som vedkommende gir, skal
bekreftes ved offisielle dokumenter som vedlegges kravblanket-
ten, eller bekreftes av de kompetente organer i den medlemsstat
på hvis territorium vedkommende er bosatt.

Artikkel 79

Bekreftelse på tidsrom

1. For at bestemmelsene i forordningens artikkel 64 skal kunne
påberopes, skal den person som fremmer krav, fremlegge for den
kompetente institusjon en bekreftelse på den trygdetid eller botid
som er tilbakelagt av arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende etter den lovgivning vedkommende sist var
omfattet av.

2. Bekreftelsen skal etter anmodning fra personen som fremmer
krav, utstedes av institusjonen for syketrygd eller institusjonen
for alderstrygd der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende sist var trygdet. Dersom den person som fremmer
krav, ikke fremlegger slik bekreftelse, skal den kompetente
institusjon innhente den fra en av de ovennevnte institusjoner.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse dersom
det for å oppfylle vilkårene i den kompetente stats lovgivning, er
nødvendig å medregne trygdetid eller botid som er tilbakelagt
tidligere etter lovgivningen i en annen medlemsstat.

KAPITTEL 6

YTELSER VED ARBEIDSLØSHET

Gjennomføring av forordningens artikkel 67

Artikkel 80

Bekreftelse på trygdetid eller ansettelsestid

1. For at bestemmelsene i forordningens artikkel 67 nr. 1, 2
eller 4 skal kunne påberopes, skal vedkommende fremlegge for
den kompetente institusjon en bekreftelse på trygdetid eller
ansettelsestid tilbakelagt som arbeidstaker etter den lovgivning
vedkommende sist var omfattet av, sammen med alle utfyllende
opplysninger som kreves etter lovgivningen institusjonen
anvender.

2. Bekreftelsen skal etter anmodning fra vedkommende
utstedes enten av den kompetente institusjon for arbeidsløshet i
den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende sist var omfattet
av eller av en annen institusjon utpekt av den kompetente
myndighet i nevnte medlemsstat. Dersom vedkommende ikke
fremlegger slik bekreftelse, skal den kompetente institusjon
innhente den fra en av de ovennevnte institusjoner.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse dersom
det for å oppfylle vilkårene i den kompetente stats lovgivning, er
nødvendig å medregne trygdetid eller ansettelsestid vedkommende
som arbeidstaker har tilbakelagt tidligere etter lovgivningen i en
annen medlemsstat.
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Gjennomføring av forordningens artikkel 68

Artikkel 81

Bekreftelse på beregning av ytelser

Når ansvaret for beregning av ytelser påhviler en institusjon
omfattet av forordningens artikkel 68 nr. 1, og det arbeid
vedkommende sist utførte på territoriet til den medlemsstat der
denne institusjonen ligger, ikke har vært av minst fire ukers
varighet, skal han fremlegge for institusjonen en bekreftelse som
angir arten av det sist utførte arbeid av minst fire ukers varighet
på en annen medlemsstats territorium, samt hvilken næringsgren
det gjaldt. Dersom vedkommende ikke fremlegger slik bekreftelse,
skal institusjonen innhente den enten fra den kompetente
institusjon for arbeidsløshet i sistnevnte medlemsstat som han
sist var trygdet i, eller fra en annen institusjon utpekt av den
kompetente myndighet i denne medlemsstaten.

Artikkel 82

Bekreftelse med hensyn til familiemedlemmer som skal
tas i betraktning ved beregning av ytelser

1. For at bestemmelsene i forordningens artikkel 68 nr. 2
skal kunne påberopes, skal vedkommende fremlegge for den
kompetente institusjon en bekreftelse med hensyn til de av
familiemedlemmene som er bosatt på territoriet til en annen
medlemsstat enn den der institusjonen ligger.

2. Bekreftelsen skal utstedes av institusjonen som er utpekt
av den kompetente myndighet i den medlemsstat på hvis
territorium familiemedlemmene er bosatt. Bekreftelsen skal vise
at familiemedlemmene ikke tas i betraktning ved beregning av
ytelser ved arbeidsløshet for en annen person etter nevnte
medlemsstats lovgivning.

Bekreftelsen skal være gyldig i 12 måneder fra den dag den er
utstedt. Den kan fornyes, og skal i så fall være gyldig fra den dag
den ble fornyet. Vedkommende skal umiddelbart underrette den
kompetente institusjon om ethvert forhold som nødvendiggjør
en endring av bekreftelsen. En slik endring skal få virkning fra den
dag forholdet oppsto.

3. Når det ikke er mulig for institusjonen som utsteder
bekreftelsen omhandlet i nr. 1, å bekrefte at familiemedlemmene
ikke tas i betraktning ved beregning av ytelser ved arbeidsløshet
til en annen person etter lovgivningen i den medlemsstat på hvis
territorium familemedlemmene er bosatt, skal vedkommende gi
utfyllende opplysninger om dette når han fremlegger bekreftelsen
for den kompetente institusjon.

Bestemmelsene i nr. 2 annet ledd får tilsvarende anvendelse for
denne bekreftelse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 69

Artikkel 83

Vilkår og begrensninger for opprettholdelse av rett til
ytelser når den arbeidsløse reiser til en annen

medlemsstat

1. For å opprettholde rett til ytelser skal en arbeidsløs som er
omfattet av forordningens artikkel 69 nr. 1, fremlegge for
institusjonen på det sted han har reist til, en bekreftelse fra den
kompetente institusjon som viser at han fortsatt har rett til ytelser
på vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) i nevnte artikkel.
I bekreftelsen skal den kompetente institusjon særlig angi:

a) størrelsen på den ytelse som skal utbetales til den arbeidsløse
etter den kompetente stats lovgivning,

b) tidspunktet da den arbeidsløse opphørte å være til rådighet
for arbeidsformidlingen i den kompetente stat,

c) fristen den arbeidsløse etter forordningens artikkel 69 nr. 1
bokstav b) har fått for å registrere seg som arbeidssøker i
den medlemsstat han har reist til,

d) det lengste tidsrom for opprettholdelse av rett til ytelser
etter forordningens artikkel 69 nr. 1 bokstav c),

e) forhold som kan føre til endringer i retten til ytelser.

2. En arbeidsløs som har til hensikt å reise til en annen
medlemsstat for å søke arbeid der, skal før avreisen be om
bekreftelsen nevnt i nr. 1. Dersom den arbeidsløse ikke fremlegger
nevnte bekreftelse, skal institusjonen på det sted han har reist til
innhente denne fra den kompetente institusjon. Arbeids-
formidlingen i den kompetente stat skal sørge for at den
arbeidsløse er gjort kjent med sine plikter etter forordningens
artikkel 69 og denne artikkel.

3. Institusjonen på det sted den arbeidsløse har reist til, skal
underrette den kompetente institusjon om dagen vedkommende
registrerte seg og om dagen for den første utbetaling av ytelser, og
utbetale den kompetente stats ytelser etter de regler som er
fastsatt i lovgivningen i den medlemsstat den arbeidsløse har
reist til.

Institusjonen på det sted den arbeidsløse har reist til, skal foreta
eller sørge for at kontroll blir foretatt som om det dreide seg om
en arbeidsløs med rett til ytelser etter den lovgivning som
institusjonen anvender. Den skal underrette den kompetente
institusjon om ethvert forhold som omhandlet i nr. 1 bokstav e),
så snart den får kjennskap til dette og umiddelbart stoppe
utbetalingen dersom ytelsen skal suspenderes eller oppheves.
Den kompetente institusjon skal straks underrette om i hvilken
utstrekning og fra hvilket tidspunkt den arbeidsløses rett til ytelser
endres av dette forhold. Utbetaling av ytelser kan eventuelt først
gjennopptas etter at slike opplysninger er mottatt. Dersom ytelsen
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skal reduseres, skal institusjonen på det sted den arbeidsløse har
reist til, fortsatt utbetale vedkommende en redusert ytelse med
forbehold for avregning etter mottakelsen av den kompetente
institusjons svar.

4. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheter i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den
administrative kommisjon, avtale andre gjennomføringsregler.

Gjennomføring av forordningens artikkel 71

Artikkel 84

Arbeidsløse arbeidstakere som i sitt siste arbeid var
bosatt i en annen medlemsstat enn den kompetente stat

1. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 71 nr. 1
bokstav a) ii) og bokstav b) ii) første punktum, skal institusjonen
på bostedet anses som den kompetente institusjon ved anvendelse
av bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 80.

2. For at bestemmelsene i forordningens artikkel 71 nr. 1
bokstav b) ii) skal kunne påberopes, skal en arbeidsløs
arbeidstaker i tillegg til bekreftelsen omhandlet i gjennomførings-
forordningens artikkel 80, fremlegge for institusjonen på bostedet
en bekreftelse fra institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning
han sist var omfattet av, som viser at han ikke har rett til ytelser
etter forordningens artikkel 69.

3. Ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens artikkel
71 nr. 2, skal institusjonen på bostedet kunne be den kompetente
institusjon om alle opplysninger om de rettigheter den arbeidsløse
arbeidstakeren har overfor sistnevnte institusjon.

KAPITTEL 7 (8)

FAMILIEYTELSER

Gjennomføring av forordningens artikkel 72

Artikkel 85 (A)

Bekreftelse på ansettelsestid eller tidsrom med
selvstendig næringsvirksomhet

1. For at bestemmelsene i forordningens artikkel 72 skal kunne
påberopes, skal vedkommende fremlegge for den kompetente
institusjon en bekreftelse på trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom
med selvstendig næringsvirksomhet, tilbakelagt etter den
lovgivning han sist var omfattet av.

2. Bekreftelsen skal etter anmodning fra vedkommende
utstedes enten av den kompetente institusjon for familieytelser
i den medlemsstat han sist var trygdet eller av en annen institusjon
utpekt av den kompetente myndighet i denne medlemsstaten.
Dersom vedkommende ikke fremlegger slik bekreftelse, skal den
kompetente institusjon innhente den fra en av institusjonene

nevnt ovenfor, med mindre institusjonen for syketrygd er i stand
til å oversende den en kopi av bekreftelsen nevnt i
gjennomføringsforordningens artikkel 16 nr. 1.

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse dersom
det er nødvendig å medregne trygdetid, ansettelsestid eller tidsrom
med selvstendig næringsvirksomhet som tidligere er tilbakelagt
etter lovgivningen i enhver annen medlemsstat, for å oppfylle
vilkårene fastsatt i den kompetente stats lovgivning.

Gjennomføring av forordningens artikkel 73 og 75 nr. 1 og 2

Artikkel 86 (8)

1. For å motta familieytelser etter forordningens artikkel 73
nr. 1, skal arbeidstakeren fremme krav overfor den kompetente
institusjon eventuelt gjennom arbeidsgiver.

2. For å begrunne kravet skal arbeidstakeren fremlegge en at-
test med hensyn til de av familiemedlemmene som er bosatt på
territoriet til en annen medlemsstat enn den der den kompetente
institusjon ligger. Attesten skal utstedes enten av de kompetente
myndigheter for folkeregistrering i den stat familiemedlemmene
er bosatt eller av den kompetente institusjon for syketrygd på
familemedlemmenes bosted, eller av en annen institusjon utpekt
av den kompetente myndighet i den medlemsstat på hvis
territorium familemedlemmene er bosatt. Attesten skal fornyes
en gang i året.

3. Dersom den kompetente stats lovgivning fastsetter at
familieytelser kan eller skal utbetales til en annen enn
arbeidstakeren, skal arbeidstakeren også, for å begrunne kravet,
fremlegge opplysninger som gjør det mulig å identifisere den
person familieytelsene skal utbetales til i bostedsstaten (etternavn,
fornavn, fullstendig adresse).

4. De kompetente myndigheter i to eller flere medlemsstater
kan inngå avtale om særlige regler for utbetaling av familieytelser,
særlig med sikte på å lette gjennomføringen av forordningens
artikkel 75 nr. 1 og 2. Slike avtaler skal oversendes Den adminis-
trative kommisjon.

5. En arbeidstaker skal, eventuelt gjennom arbeidsgiver,
underrette den kompetente institusjon om:

- enhver forandring i familiesituasjonen som kan føre til
endring i retten til familieytelser,

- enhver endring av antallet familiemedlemmer det utbetales
familieytelser for,

- enhver endring av familiemedlemmenes bosted eller opp-
holdssted,

- enhver form for inntektsgivende arbeid som også innebærerer
rett til familieytelser etter lovgivningen i den medlemsstat
på hvis territorium familiemedlemmene er bosatt.
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Artikkel 87 (8)

. . . . . .

Gjennomføring av forordningens artikkel 74

Artikkel 88 (8)

Bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 86 får
tilsvarende anvendelse for arbeidsløse arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende som er omfattet av forordningens artikkel 74.

Artikkel 89 (8)

. . . . . .

KAPITTEL 8

YTELSER TIL BARN SOM FORSØRGES AV
PENSJONISTER OG TIL BARN SOM HAR MISTET EN

AV ELLER BEGGE FORELDRENE

Gjennomføring av forordningens artikkel 77, 78 og 79.

Artikkel 90

1. For å motta ytelser etter forordningens artikkel 77 eller 78
skal vedkommende fremme krav overfor institusjonen på bostedet
i samsvar med reglene i den lovgivning institusjonen anvender.

2. Dersom den person som fremmer krav, ikke er bosatt på
den medlemsstats territorium der den kompetente institusjon
ligger, skal vedkommende likevel fremme kravet enten overfor
den kompetente institusjon eller overfor institusjonen på bostedet,
som så oversender det til den kompetente institusjon med
angivelse av den dag da kravet ble fremmet. Denne dag skal anses
som den dag da kravet ble fremmet overfor den kompetente
institusjon.

3. Dersom den kompetente institusjon omhandlet i nr. 2
fastslår at det ikke foreligger rett til ytelser etter den lovgivning
institusjonen anvender, skal den straks oversende søknaden,
sammen med all nødvendig dokumentasjon og alle nødvendige
opplysninger, til institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning
arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har vært
omfattet av lengst.

Om nødvendig kan saken på samme vilkår gå tilbake til
institusjonen i den medlemsstat etter hvis lovgivning
vedkommende har tilbakelagt den korteste trygdetid eller botid.

4. Den administrative kommisjon skal om nødvendig fastsette
utfyllende regler om fremsettelse av krav om ytelser.

Artikkel 91

1. Utbetaling av ytelser i henhold til forordningens artikkel 77
eller 78 skal foretas i samsvar med bestemmelsene i
gjennomføringsforordningens artikkel 53 til 58.

2. Medlemsstatenes kompetente myndigheter skal om
nødvendig utpeke den kompetente institusjon for utbetaling av
ytelser i henhold til forordningens artikkel 77 eller 78.

Artikkel 92

Enhver som mottar ytelser etter forordningens artikkel 77 eller
78 for barn av en pensjonist eller for barn som har mistet en av
eller begge foreldrene, skal underrette den institusjon som er
ansvarlig for utbetalingen av disse ytelsene:

- om enhver forandring av barnas situasjon som kan føre til
endring i retten til ytelser,

- om enhver endring av antallet barn det utbetales
familieytelser for,

- om enhver endring av barnas bosted,

- om enhver form for inntektsgivende arbeid som innebærer
rett til familieytelser eller barnetrygd for disse barna.

AVDELING V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikkel 93

Refusjon av ytelser ved sykdom og svangerskap eller
fødsel unntatt ytelsene omhandlet i

gjennomføringsforordningens artikkel 94 og 95

1. De faktiske utgifter til naturalytelser som er gitt til
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og til deres
familiemedlemmer som er bosatt på den samme medlemsstats
territorium, i henhold til forordningens artikkel 19 nr. 1 og 2, og
naturalytelser som er gitt i henhold til forordningens artikkel 21
nr. 2, artikkel 22, artikkel 25 nr. 1, 3 og 4, artikkel 26, artikkel 29
nr. 1 eller artikkel 31, skal av den kompetente institusjon
refunderes institusjonen som har gitt ytelsene slik det fremgår av
denne institusjonens regnskaper.

2. I tilfellene omhandlet i forordningens artikkel 21 nr. 2 annet
ledd, artikkel 22 nr. 3 annet ledd, artikkel 29 nr. 1 og artikkel 31,
og ved anvendelse av nr. 1, skal institusjonen på henholdsvis
familiemedlemmets eller pensjonistens bosted anses som den
kompetente institusjon.

3. Dersom de faktiske ytelsesbeløp omhandlet i nr. 1 ikke
fremgår av regnskapene til institusjonenen som har gitt ytelsene,
og det ikke er inngått noen avtale i henhold til nr. 6, skal
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refusjonsbeløpet fastsettes på basis av et fast beløp beregnet på
grunnlag av alle relevante opplysninger utledet av de data som
foreligger. Den administrative kommisjon skal vurdere det grunnlag
som skal benyttes ved beregningen av det faste beløpet, og
fastsette beløpets størrelse.

4. Ved beregning av refusjonen kan det ikke legges til grunn
høyere takster enn de som gjelder for naturalytelser til
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som er omfattet
av den lovgivning som anvendes av institusjonen som har gitt
ytelsene omhandlet i nr. 1.

5. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse for
refusjon av kontantytelser utbetalt i samsvar med bestemmelsene
i gjennomføringsforordningens artikkel 18 nr. 8 annet punktum.

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheter i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den
administrative kommisjon, avtale andre måter å fastsette
refusjonsbeløpene på, særlig på grunnlag av faste beløp.

Artikkel 94

Refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel
til en arbeidstakers eller selvstendig næringsdrivendes
familiemedlemmer som ikke er bosatt i samme medlemsstat som
vedkommende

1. Utgiftene til naturalytelser som i henhold til forordningens
artikkel 19 nr. 2 er gitt til en arbeidstakers eller selvstendig
næringsdrivendes familiemedlemmer som ikke er bosatt på den
samme medlemsstats territorium som vedkommende, skal
refunderes institusjonene som har gitt ytelsene, av de kompetente
institusjoner på grunnlag av et fast beløp som fastsettes for
hvert kalenderår, og som skal ligge så nær de faktiske utgifter
som mulig.

2. Det faste beløpet skal fastsettes ved å multiplisere årlig
gjennomsnittsutgift per familie med det gjennomsnittlige antall
familier som skal tas i betraktning hvert år, og ved å redusere det
beløpet som fremkommer med 20%.

3. De faktorer som er nødvendige for beregningen av det faste
beløp, skal fastsettes etter følgende regler:

a) den gjennomsnittlige årlige utgift per familie skal
fremkomme for den enkelte medlemsstat ved å dividere de
årlige utgifter til alle naturalytelser gitt av institusjonene i
vedkommende medlemsstat til alle familiemedlemmer til
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som er
omfattet av medlemsstatens lovgivning etter de
trygdeordninger som skal tas i betraktning, med det
gjennomsnittlige årlige antall arbeidstakere eller selvstendig
næringsdrivende som har familiemedlemmer; de
trygdeordninger som skal tas i betraktning i denne
sammenheng, er nevnt i vedlegg 9 til gjennomførings-
forordningen,

b) i forholdet mellom to medlemsstaters institusjoner, skal
det gjennomsnittlige årlige antall familier som skal tas i

betraktning, være lik det gjennomsnittlige årlige antall
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som er
omfattet av en av disse medlemsstatenes lovgivning og hvis
familiemedlemmer har rett til naturalytelser fra en
institusjon i den annen medlemsstat.

4. Antallet familier som skal tas i betraktning i samsvar med
bestemmelsene i nr. 3 bokstav b), skal fastsettes ved hjelp av en
oversikt som settes opp for dette formål av institusjonen på
bostedet på grunnlag av underlagsdokumenter med hensyn til
vedkommendes rettigheter fremskaffet av den kompetente
institusjon. I tilfelle uenighet skal de berørte institusjoners
merknader fremlegges for revisjonsutvalget omhandlet i
gjennomføringsforordningens artikkel 101 nr. 3.

5. Den administrative kommisjon skal fastsette de metoder
og regler som får anvendelse for å bestemme beregningsfaktorene
i nr. 3 og 4.

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, avtale andre måter å fastsette refusjonsbeløpene på.

Artikkel 95 (1)

Refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap
eller fødsel til pensjonister og deres familiemedlemmer

som ikke er bosatt i den medlemsstat etter hvis
lovgivning de mottar pensjon og har rett til ytelser

1. Utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordningens
artikkel 28 nr. 1 og artikkel 28a, skal av de kompetente
institusjoner refunderes institusjonene som har gitt ytelsene på
grunnlag av et fast beløp som skal ligge så nær de faktiske utgifter
som mulig.

2. Det faste beløpet skal fastsettes ved å multiplisere årlig
gjennomsnittsutgift per pensjonist med det gjennomsnittlige antall
pensjonister som skal tas i betraktning hvert år, og ved å redusere
beløpet som fremkommer med 20%.

3. De faktorer som er nødvendige for beregningen av det faste
beløp, skal fastsettes etter følgende regler:

a) den gjennomsnittlige årlige utgift per pensjonist skal
fremkomme for den enkelte medlemsstat ved å dividere de
årlige utgifter til alle naturalytelser gitt av institusjonene i
vedkommende medlemsstat til alle pensjonister hvis
pensjoner utbetales etter denne medlemsstatens lovgivning
etter de trygdeordninger som skal tas i betraktning og til
deres familiemedlemmer, med det gjennomsnittlige årlige
antall pensjonister; de trygdeordninger som skal tas i
betraktning i denne sammenheng, er nevnt i vedlegg 9,

b) i forholdet mellom to medlemsstaters institusjoner, skal
det gjennomsnittlige årlige antall pensjonister som skal tas
i betraktning, være lik det gjennomsnittlige årlige antall

(1) Denne artikkel får anvendelse inntil 1. januar 1998. I forbindelsene
med Den franske republikk får den imidlertid anvendelse inntil
1. januar 2002. Se tillegg.
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pensjonister omhandlet i forordningens artikkel 28 nr. 2,
som er bosatt på den ene av disse to medlemsstaters
territorium, men som har rett til naturalytelser som skal
belastes en institusjon i den annen medlemsstat.

4. Antallet pensjonister som skal tas i betraktning i samsvar
med bestemmelsene i nr. 3 bokstav b), skal fastsettes ved hjelp
av en oversikt som settes opp for dette formål av institusjonen
på bostedet på grunnlag av underlagsdokumenter med hensyn til
vedkommendes rettigheter fremskaffet av den kompetente
institusjon. I tilfelle uenighet skal de berørte institusjoners
merknader fremlegges for revisjonsutvalget omhandlet i
gjennomføringsforordningens artikkel 101 nr. 3.

5. Den administrative kommisjon skal fastsette de metoder
og regler som får anvendelse for å bestemme beregningsfaktorene
i nr. 3 og 4.

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, avtale andre måter å fastsette refusjonsbeløpene på.

Gjennomføring av forordningens artikkel 63 nr. 2

Artikkel 96

Refusjon av naturalytelser gitt etter trygdeordninger for
yrkesskade og yrkessykdom av institusjonen i en

medlemsstat som skal belastes institusjonen i en annen
medlemsstat

Ved anvendelse av bestemmelsene i forordningens artikkel 63 nr.
2 får bestemmelsene i gjennomføringsforordningens artikkel 93
tilsvarende anvendelse.

Gjennomføring av forordningens artikkel 70 nr. 2

Artikkel 97

Refusjon av ytelser ved arbeidsløshet til arbeidsløse som
reiser til en annen stat for å søke arbeid der

1. Ytelser utbetalt etter forordningens artikkel 69, skal av den
kompetente institusjon refunderes institusjonen som har utbetalt
ytelsene slik det fremgår av sistnevnte institusjons regnskaper.

2. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan:

- etter uttalelse fra Den administrative kommisjon avtale
andre regler for fastsettelse av refusjonsbeløpene, særlig
ved faste beløp eller andre betalingsmåter,

eller

- frafalle alle refusjoner mellom institusjonene.

Artikkel 98 (8)

. . . . . .

Alminnelige bestemmelser om refusjon

Artikkel 99

Administrasjonskostnader

To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter i
disse medlemsstatene kan i samsvar med bestemmelsene i
forordningens artikkel 84 nr. 2 tredje punktum avtale å forhøye
ytelsesbeløpene omhandlet i gjennomføringsforordningens
artikkel 93 til 98, med en fastsatt prosentsats til dekning av
administrasjonskostnadene. Prosentsatsen kan variere etter hvilke
ytelser det gjelder.

Artikkel 100

Foreldede krav

1. Ved oppgjøret mellom medlemsstatenes institusjoner kan
institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen, unnlate å
imøtekomme refusjonskrav for ytelser som er gitt i et kalenderår
som ligger tre år eller mer tilbake i tid, regnet fra tidspunktet da
slikt krav ble fremmet, enten overfor et kontaktorgan eller overfor
institusjonen som er ansvarlig for utbetalingen i den kompetente
stat.

2. For refusjonskrav som gjelder faste beløp, skal fristen på
tre år løpe fra den dag de årlige gjennomsnittlige utgifter til
naturalytelser fastsatt i samsvar med gjennomførings-
forordningens artikkel 94 og artikkel 95, ble offentliggjort i
De Europeiske Felleskaps Tidende.

Artikkel 101 (8)

Oversikt over refusjonskrav

1. I henhold til artikkel 36, 63 og 70 skal Den administrative
kommisjon for hvert kalenderår utarbeide en oversikt over
refusjonskrav.

2. Den administrative kommisjon kan foreta enhver form for
undersøkelse som er hensiktsmessig for å kontrollere de statistikk-
og regnskapsopplysninger som det er behov for ved utarbeidelsen
av oversikten over refusjonskrav omhandlet i nr. 1, særlig for å
sikre at dette materialet er i samsvar med reglene fastsatt i denne
avdeling.

3. Den administrative kommisjon skal gjøre vedtakene
omhandlet i denne artikkel, etter innstilling fra revisjonsutvalget
som skal avgi en begrunnet uttalelse til Den administrative
kommisjon. Den administrative kommisjon skal fastsette
revisjonsutvalgets sammensetning og forretningsorden.
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Artikkel 102 (8)

Revisjonsutvalgets oppgaver - Refusjonsregler

1. Revisjonsutvalget skal:

a) innhente nødvendige opplysninger og foreta de nødvendige
beregninger for anvendelsen av denne avdeling,

b) gi Den administrative kommisjon regelmessige rapporter
om virkningen av gjennomføringen av forordningene, særlig
når det gjelder finansieringssiden,

c) fremsette relevante forslag i forbindelse med bestemmelsene
i bokstav a) og b) for Den administrative kommisjon,

d) fremme forslag overfor Den administrative kommisjon med
hensyn til de merknader som utvalget har fått seg forelagt i
samsvar med gjennomføringsforordningens artikkel 94 nr.
4 og artikkel 95 nr. 4,

e) forelegge Den administrative kommisjon forslag som gjelder
anvendelsen av gjennomføringsforordningens artikkel 101,

f) utføre alle arbeidsoppgaver, undersøkelser eller oppdrag i
saker som utvalget får seg forelagt av Den administrative
kommisjon.

2. Refusjonene nevnt i forordningens artikkel 36, 63 og 70 til
kreditorinstitusjoner i en annen medlemsstat, skal for alle
kompetente institusjoner i en medlemsstat foretas gjennom de
organer som er utpekt av de kompetente myndigheter i
medlemsstatene. Organene som refusjonene foretas gjennom, skal
underrette Den administrative kommisjon om de refunderte
beløps størrelse innen de frister og i samsvar med de regler som
er fastsatt av nevnte kommisjon.

3. Når refusjonene blir fastsatt på grunnlag av de faktiske
ytelsesbeløp som er gitt, slik det fremgår av institusjonenes
regnskaper, skal oppgjøret foretas for hvert kalenderhalvår i løpet
av det følgende kalenderhalvår.

4. Når refusjonene blir fastsatt på grunnlag av faste beløp,
skal oppgjør foretas for hvert kalenderår; i dette tilfellet skal de
kompetente institusjoner på den første dag i hvert kalenderhalvår
utbetale forskuddet til kreditorinstitusjonene i samsvar med de
regler som er fastsatt av Den administrative kommisjon.

5. De kompetente myndigheter i to eller flere medlemsstater
kan gjøre avtale om andre frister for refusjoner eller andre regler
for utbetaling av forskudd.

Artikkel 103

Innhenting av statistikk og regnskapsopplysninger

De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal treffe de
nødvendige tiltak for anvendelsen av bestemmelsene i denne
avdeling, særlig de som forutsetter innhenting av statistikk- og
regnskapsopplysninger.

Artikkel 104 (8)

Oppføring i vedlegg 5 av avtaler om refusjon mellom
medlemsstater eller medlemsstatenes kompetente

myndigheter

1. Bestemmelser som svarer til bestemmelsene i forordningens
artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3 og
gjennomføringsforordningens artikkel 93 nr. 6, artikkel 94 nr. 6
og artikkel 95 nr. 6, og som er i kraft dagen før forordningen trer
i kraft, skal forsatt gjelde dersom de er oppført i vedlegg 5 til
gjennomføringsforordningen.

2. Bestemmelser som svarer til bestemmelsene omhandlet i
nr. 1, og som i forholdet mellom to eller flere medlemsstater vil få
anvendelse etter at forordningen er trådt i kraft, skal føres opp i
vedlegg 5 til gjennomføringsforordningen. Det samme skal gjelde
bestemmelser som er avtalt i henhold til gjen-
nomføringsforordningens artikkel 97 nr. 2.

Utgifter til administrativ og medisinsk kontroll

Artikkel 105

1. Utgifter forbundet med administrativ og medisinsk kontroll,
observasjonsinnleggelser, legebesøk og alle typer kontroll-
undersøkelser som er nødvendige for å gi eller endre ytelser, skal
av institusjonen for hvis regning de er utbetalt, refunderes den
institusjon som har vært ansvarlig for å utbetale dem, på grunnlag
av de takster som sistnevnte institusjon anvender.

2. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan imidlertid avtale andre refusjonsmåter,
særlig ved faste beløp, eller frafalle alle refusjoner mellom
institusjonene.

Slike avtaler skal føres opp i vedlegg 5 til gjennomførings-
forordningen. Avtaler som er i kraft dagen før forordningen trer i
kraft, skal forsatt gjelde dersom de er oppført i nevnte vedlegg.

Alminnelige regler for utbetaling av kontantytelser

Artikkel 106

De kompetente myndigheter i de enkelte medlemsstater skal innen
de fastsatte frister og i samsvar med reglene fastsatt av Den
administrative kommisjon, underrette denne kommisjon om
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størrelsen på kontantytelsene utbetalt av institusjonene som hører
inn under deres myndighetsområde, til personer som er bosatt
eller oppholder seg på enhver annen medlemsstats territorium.

Artikkel 107 (9) (11) (12) (14)

Omregning av valuta

1. Ved anvendelse av følgende bestemmelser:

a) forordningen: artikkel 12 nr. 2, 3 og 4, artikkel 14d nr. 1,
artikkel 19 nr. 1 bokstav b) siste punktum, artikkel 22 nr. 1
ii) siste punktum, artikkel 25 nr. 1 bokstav b) nest siste
punktum, artikkel 41 nr. 1 bokstav c) og d), artikkel 46
nr. 4, artikkel 46a nr. 3, artikkel 50, artikkel 52 bokstav b)
siste punktum, artikkel 55 nr. 1 ii) siste punktum, artikkel
70 nr. 1 første ledd, artikkel 71 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav
b) ii) nest siste punktum,

b) gjennomføringsforordningen: artikkel 34 nr. 1, 4 og 5

skal kursen for omregning til en nasjonal valuta av beløp uttrykt
i en annen nasjonal valuta, være den kurs som i løpet av
referanseperioden nevnt i nr. 2 er beregnet av Kommisjonen på
grunnlag av det månedlige gjennomsnitt av de valutakurser som
for disse valutaer meddeles Kommisjonen med sikte på
anvendelse av det europeiske valutasystem.

2. Referanseperioden skal være:

- januar måned for omregningskurser som skal benyttes fra
den etterfølgende 1. april,

- april måned for omregningskurser som skal benyttes fra
den etterfølgende 1. juli,

- juli måned for omregningskurser som skal benyttes fra den
etterfølgende 1. oktober,

- oktober måned for omregningskurser som skal benyttes fra
den etterfølgende 1. januar.

3. Valutakursene som skal benyttes ved anvendelse av nr. 1,
skal være de kurser som sentralbankene samtidig meddeler
Kommisjonen for beregning av ECU innenfor rammen av det
europeiske valutasystem.

4. Den dag som skal legges til grunn for fastsettelsen av
omregningskursene som skal gjelde i tilfellene omhandlet i nr. 1,
skal fastsettes av Den administrative kommisjon etter forslag fra
revisjonsutvalget.

5. Omregningskursene som skal anvendes i tilfellene omhandlet
i nr. 1, skal offentliggjøres i De Europeiske Felleskaps Tidende i
løpet av nest siste måned forut for den måned fra hvis første dag
de skal anvendes.

6. I andre tilfeller enn tilfellene omhandlet i nr. 1, skal omregning
foretas etter den offisielle valutakurs på utbetalingsdagen både
for utbetaling og for refusjon av ytelser.

AVDELING 6

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 108

Bekreftelse på status som sesongarbeider

En arbeidstaker som omhandlet i forordningens artikkel 1 bokstav
c), skal for å bekrefte at han er sesongarbeider, fremlegge sin
arbeidskontrakt med påtegning fra arbeidsformidlingen i den
medlemsstat på hvis territorium han skal arbeide eller har arbeidet.
Dersom det ikke er inngått kontrakt for sesongarbeid i denne
medlemsstaten, skal institusjonen i sysselsettingsstaten, i tilfelle
av søknad om ytelser, utstede en attest der det på grunnlag av de
opplysninger vedkommende har gitt, bekreftes at det arbeid han
utfører eller har utført, er av sesongmessig karakter.

Artikkel 109

Avtale om innbetaling av avgifter

En arbeidsgiver som ikke har forretningskontor i den medlemsstat
på hvis territorium arbeidstakeren arbeider, kan inngå avtale med
arbeidstakeren om at denne påtar seg arbeidsgiverens forpliktelser
med hensyn til innbetaling av avgifter.

Arbeidsgiveren skal underrette den kompetente institusjon eller
om nødvendig institusjonen utpekt av den kompetente myndighet
i ovennevnte medlemsstat, om slik avtale.

Artikkel 110

Gjensidig administrativ bistand i forbindelse med
tilbakekreving av uberettiget mottatte ytelser

Dersom en medlemsstats institusjon som har gitt ytelser, har til
hensikt å reise erstatningskrav overfor en person som uberettiget
har mottatt ytelser, skal institusjonen på vedkommendes bosted
eller institusjonen som er utpekt av den kompetente myndighet
i den medlemsstat på hvis territorium vedkommende er bosatt,
yte førstnevnte institusjon bistand.

Artikkel 111

Trygdeinstitusjoners tilbakekreving av uberettiget
mottatte ytelser og refusjonskrav fra sosialhjelpsorganer

1. Dersom en medlemsstats institusjon ved fastsettelse eller
fornyet behandling av ytelser ved uførhet, alder eller dødsfall
(pensjoner) i henhold til forordningens avdeling III kapittel 3, har
utbetalt mottakeren et større beløp enn det vedkommende har
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rett til, kan denne institusjonen overfor institusjonen i enhver
annen medlemsstat som plikter å tilstå tilsvarende ytelser til
vedkommende mottaker, kreve å få det som er utbetalt for mye,
trukket fra de ytelser som sistnevnte institusjon skal utbetale til
mottakeren. Sistnevnte institusjon skal overføre det fratrukkede
beløp til kreditorinstitusjonen. Dersom det beløp som er utbetalt
for mye, ikke kan trekkes fra i ytelsene, får bestemmelsene i nr.
2 anvendelse.

2. Når en medlemsstats institusjon har utbetalt mottakeren et
større beløp enn det han har rett til, kan denne institusjonen, på
de vilkår og innenfor de rammer som er fastsatt i den lovgivning
den anvender, overfor institusjonen i enhver annen medlemsstat
som plikter å tilstå tilsvarende ytelser til vedkommende mottaker,
kreve å få det beløp som er utbetalt for mye, trukket fra de
ytelser som sistnevnte institusjon skal utbetale til mottakeren.
Sistnevnte institusjon skal foreta fradraget på de vilkår og innenfor
de rammer som er fastsatt for slik motregning i den lovgivning
den anvender, som om det gjaldt beløp den selv hadde utbetalt
for mye, og overføre det fratrukkede beløp til
kreditorinstitusjonen.

3. Når en person som omfattes av forordningen, har mottatt
sosialhjelp på en medlemsstats territorium i løpet av et tidsrom
da han hadde rett til ytelser etter en annen medlemsstats
lovgivning, kan det organ som har gitt slik hjelp, i den utstrekning
det har lovhjemlet refusjonskrav i ytelser til vedkommende,
overfor institusjonen i enhver annen medlemsstat som plikter å
tilstå ytelser til vedkommende, kreve å få det beløp som er utbetalt
i sosialhjelp, trukket fra de beløp sistnevnte institusjon skal
utbetale til vedkommende.

Når et familiemedlem til en person som er omfattet av
forordningen, har mottatt sosialhjelp på en medlemsstats
territorium i løpet av et tidsrom da nevnte person hadde rett til
ytelser for vedkommende familiemedlem etter en annen
medlemsstats lovgivning, kan det organ som har gitt slik hjelp, i
den utstrekning det har lovhjemlet refusjonskrav i ytelser til
vedkommende for vedkommende familiemedlem, overfor
institusjonen i enhver annen medlemsstat som plikter å tilstå
ytelser til vedkommende, kreve å få det beløp som er utbetalt i
sosialhjelp, trukket fra de beløp sistnevnte institusjon skal utbetale
ham for vedkommende familiemedlem.

Institusjonen som plikter å tilstå ytelser, skal foreta fradraget på
de vilkår og innenfor de rammer som er fastsatt for slik motregning
i den lovgivning den anvender, og overføre det fratrukkede beløp
til kreditororganet.

Artikkel 112

Dersom en institusjon, enten direkte eller gjennom en annen
institusjon, har foretatt utbetalinger som er uberettigede, og det
ikke er mulig å innkreve disse, skal de aktuelle beløp i siste
omgang belastes førstnevnte institusjon, med mindre utbetalingen
skyldes svikaktighet.

Artikkel 113

Tilbakekreving av naturalytelser som uberettiget er
tilstått personer ansatt i internasjonal transport

1. Dersom rett til naturalytelser ikke anerkjennes av den
kompetente institusjon, skal naturalytelser som er tilstått av
institusjonen på oppholdsstedet til en person ansatt i
internasjonal transport i henhold til den antakelse som er
omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 20 nr. 1 eller
artikkel 62 nr. 1, refunderes av den kompetente institusjon.

2. Utgifter som er dekket av institusjonen på oppholdsstedet
for en person som er ansatt i internasjonal transport, og som har
mottatt naturalytelser etter å ha fremlagt bekreftelsen omhandlet
i gjennomføringsforordningens artikkel 20 nr. 1 og artikkel 62 nr.
1, skal refunderes av institusjonen som er oppgitt som kompetent
i bekreftelsen eller av enhver annen institusjon som for dette
formål er utpekt av den kompetente myndighet i vedkommende
medlemsstat, selv om vedkommende ikke på forhånd har henvendt
seg til institusjonen på oppholdsstedet og ikke har rett til
naturalytelser.

3. Den kompetente institusjon eller i tilfellet omhandlet i nr.
2, den institusjon som er oppgitt som kompetent eller den
institusjon som er utpekt for dette formål, skal overfor
mottakeren av de uberettiget tilståtte naturalytelsene inneha et
krav tilsvarende verdien av disse. Institusjonene skal gi
underretning om slike krav til revisjonsutvalget omhandlet i
gjennomføringsforordningens artikkel 101 nr. 3, som igjen skal
sette opp en oversikt over dette.

Artikkel 114

Foreløpig utbetaling av ytelser ved uenighet om hvilken
lovgivning som får anvendelse eller hvilken institusjon

som skal gi ytelsene

Ved uenighet mellom institusjonene eller de kompetente
myndigheter i to eller flere medlemsstater, når det enten gjelder
hvilken lovgivning som får anvendelse i henhold til forordningens
avdeling II, eller hvilken institusjon som skal gi ytelsene, skal en
person som ville ha kunnet gjøre krav på ytelser dersom det ikke
hadde foreligget slik uenighet, motta foreløpige ytelser etter den
lovgivning som institusjonen på bostedet anvender, eller, dersom
vedkommende ikke er bosatt på noen av de berørte
medlemsstaters territorium, etter den lovgivning som institusjonen
som kravet først ble fremmet for, anvender.

Artikkel 115

Regler for medisinske undersøkelser utført i en annen
medlemsstat enn den kompetente stat

Oppholdsstedets eller bostedets institusjon som i henhold til
forordningens artikkel 87 skal sørge for at medisinske
undersøkelser blir utført, skal gjøre dette i samsvar med reglene i
den lovgivning institusjonen anvender.
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I mangel av slike regler, skal institusjonen henvende seg til den
kompetente institusjon for å få opplysninger om hvilke regler
som får anvendelse.

Artikkel 116

Avtaler om innkreving av avgifter

1. Avtaler inngått i henhold til forordningens artikkel 92 nr. 2,
skal oppføres i vedlegg 5 til gjennomføringsforordningen.

2. Avtaler inngått med sikte på anvendelse av artikkel 51 i
forordning nr. 3, skal forsatt gjelde forutsatt at de er oppført i
vedlegg 5 til gjennomføringsforordningen.

Artikkel 117

Elektronisk databehandling

1. En eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse statene kan, etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon, tilpasse til elektronisk databehandling blankettene
for attester, bekreftelser, erklæringer, krav og andre dokumenter,
samt prosesser og metoder for overføring av data som er fastsatt
i henhold til forordningen og gjennomføringsforordningen.

2. Den administrative kommisjon skal gjennomføre de under-
søkelser som er nødvendige for å standardisere og oppnå generell
anvendelse av de blanketter som skal tilpasses i henhold til
bestemmelsene i nr. 1, når utviklingen av elektronisk data-
behandling i medlemsstatene gjør det mulig.

AVDELING VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 118 (6) (12)

Overgangsbestemmelser med hensyn til pensjoner til
arbeidstakere

1. Når trygdetilfellet inntreffer før 1. oktober 1972 eller før
den dag gjennomføringsforordningen får anvendelse på den berørte
medlemsstats territorium og pensjonsytelsen det er fremsatt krav
om, ikke er fastsatt før denne dag, skal det foretas en dobbelt
fastsettelse av ytelsen dersom ytelser skal tilstås for dette
trygdetilfellet for et tidsrom før den sistnevnte dag:

a) for tidsrommet før 1. oktober 1972 eller før den dag
gjennomføringsforordningen får anvendelse på den berørte
medlemsstats territorium i samsvar med bestemmelsene i
forordning nr. 3 eller med avtaler som er i kraft mellom de
berørte medlemsstater,

b) for tidsrommet fra 1. oktober 1972 eller fra den dag
gjennomføringsforordningen får anvendelse på den berørte
medlemsstats territorium i samsvar med bestemmelsene i
forordningen.

Dersom beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav
a), er høyere enn beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i
boktav b), skal vedkommende likevel fortsatt motta det beløp
som er beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav a).

2. Krav om ytelser ved uførhet, alder eller til etterlatte fremsatt
overfor en institusjon i en medlemsstat 1. oktober 1972 eller
senere, eller fra den dag gjennomføringsforordningen får anvendelse
på vedkommende medlemsstats territorium eller på en del av det,
skal automatisk føre til omregning av de ytelser som er fastsatt
før dette tidspunkt for samme trygdetilfelle av institusjonen eller
institusjonene i en eller flere medlemsstater i samsvar med
forordningens bestemmelser; omregningen skal imidlertid ikke
føre til at det utbetales et lavere ytelsesbeløp.

Artikkel 119 (6) (12)

Overgangsbestemmelser med hensyn til pensjoner til
selvstendig næringsdrivende

1. Når trygdetilfellet inntreffer før 1. juli 1982 eller før den
dag gjennomføringsforordningen får anvendelse på vedkommende
medlemsstats territorium, og pensjonsytelsen det er fremsatt
krav om, ikke er fastsatt før denne dag, skal det foretas en dobbelt
fastsettelse av ytelsen dersom ytelser skal tilstås for dette
trygdetilfellet for et tidsrom før sistnevnte dag:

a) for tidsrommet før 1. juli 1982 eller før den dag
gjennomføringsforordningen får anvendelse på
vedkommende medlemsstats territorium, i samsvar med
bestemmelsene i forordningen eller med avtaler som inntil
denne dag er i kraft mellom de berørte medlemsstatene,

b) for tidsrommet fra 1. juli 1982 eller fra den dag
gjennomføringsforordningen får anvendelse på den berørte
medlemsstats territorium, i samsvar med bestemmelsene i
forordningen.

Dersom beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav
a), er høyere enn beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i
boktav b), skal vedkommende likevel fortsatt motta det beløp
som er beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav a).

2. Krav om ytelser ved uførhet, alder eller til etterlatte fremsatt
overfor en institusjon i en medlemsstat 1. juli 1982 eller senere
eller fra den dag gjennomføringsforordningen får anvendelse på
vedkommende medlemsstats territorium eller på en del av det,
skal automatisk føre til omregning av de ytelser som er fastsatt
før dette tidspunkt for samme trygdetilfelle av institusjonen eller
institusjonene i en eller flere medlemsstater, i samsvar med
forordningens bestemmelser; omregningen skal imidlertid ikke
føre til at det utbetales et lavere ytelsesbeløp.
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Artikkel 119a (5)

Overgangsbestemmelser om pensjoner i forbindelse med
anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 15

nr. 1 bokstav a) in fine

1. Når trygdetilfellet inntreffer før 1. januar 1987 og
pensjonsytelsen det er fremsatt krav om, ikke er fastsatt før
denne dag, skal det foretas en dobbelt fastsettelse av ytelsen
dersom ytelser skal tilstås for dette trygdetilfellet for et tidsrom
før sistnevnte dag:

a) for tidsrommet før 1. januar 1987 i samsvar med bestem-
melsene i forordningen eller med avtaler som er i kraft
mellom de berørte medlemsstater,

b) for tidsrommet fra 1. januar 1987 i samsvar med
bestemmelsene i forordningen.

Dersom beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav
a) er høyere enn beløpet beregnet i henhold til bestemmelsene i
bokstav b), skal vedkommende likevel fortsatt motta det beløp
som er beregnet i henhold til bestemmelsene i bokstav a).

2. Krav om ytelser ved uførhet, alder eller til etterlatte fremsatt
for en institusjon i en medlemsstat 1. januar 1987 eller senere,
skal automatisk føre til omregning av de ytelser som er fastsatt
for det samme trygdetilfelle av institusjonen eller institusjonene
i en eller flere medlemsstater i samsvar med forordningens
bestemmelser, men med forbehold for artikkel 3.

3. Rettighetene til de personer som er tilstått en pensjon på
den berørte medlemsstats territorium før 1. januar 1987, kan på
deres anmodning vurderes på nytt etter at det er tatt hensyn til
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3811/86(1).

4. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 3, fremsettes innen
en frist på ett år fra 1. januar 1987, skal rett til ytelser etter
forordning (EØF) nr. 3811/86 erverves fra 1. januar 1987, eller
fra den dag det foreligger rett til en pensjon dersom sistnevnte

dag er senere enn 1. januar 1987; i slike tilfeller kan ikke
bestemmelsene i noen av medlemsstatenes lovgivning om bortfall
eller foreldelse av rettigheter gjøres gjeldende overfor
vedkommende.

5. Dersom anmodningen omhandlet i nr. 3, fremsettes etter
utløpet av en frist på ett år fra 1. januar 1987, skal rett til ytelser
som ikke er bortfalt eller foreldet, erverves etter forordning (EØF)
nr. 3811/86 fra den dag da anmodningen ble satt fram, med mindre
en av de medlemsstaters lovgivning som får anvendelse har
gunstigere bestemmelser.

Artikkel 120 (8)

. . . . . .

Artikkel 121

Utfyllende gjennomføringsavtaler

1. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan om nødvendig inngå avtaler med sikte
på å utfylle de administrative regler for gjennomføring av
forordningen. Slike avtaler er oppført i vedlegg 5 til gjennomførings-
forordningen.

2. Avtaler som svarer til avtalene omhandlet i nr. 1, og som er
i kraft dagen før 1. oktober 1972, skal fortsatt gjelde forutsatt at
de er nevnt i gjennomføringsforordningens vedlegg 5.

Artikkel 122

Særlige bestemmelser om endring av visse vedlegg

Etter anmodning fra den eller de berørte medlemsstater eller fra
de kompetente myndigheter i disse statene og etter uttalelse fra
Den administrative kommisjon kan vedlegg 1, 4, 5, 6, 7 og 8 til
gjennomføringsforordningen endres ved en forordning gitt av
Kommisjonen.

(1) EFT nr. L 355 av 16.12.1986, s. 5.
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VEDLEGG 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

KOMPETENTE MYNDIGHETER

(Artikkel 1 bokstav l) i forordningen og artikkel 4 nr. 1 og artikkel 122 i gjennomføringsforordningen)

A. BELGIA: 1. Ministre de la prévoyance sociale, Bruxelles - Minister van Sociale
Voorzorg, Brussel (sosialministeren), Brussel

2. Ministre des classes moyennes, Bruxelles - Minister van Middenstand,
Brussel (ministeren for selvstendig næringsdrivende), Brussel

B. DANMARK: 1. Socialministeren (sosialministeren), København

2. Arbejdsministeren (arbeidsministeren), København

3. Sundhedsministeren (helseministeren), København

......

C. TYSKLAND: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (arbeids- og sosialministeren),
Bonn

D. SPANIA: Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (arbeids- og sosialministeren), Madrid

E. FRANKRIKE: 1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (ministeren for
sosiale saker og nasjonal solidaritet), Paris

2. Ministre de l�agriculture (landbruksministeren), Paris

F. HELLAS: 1. Upourgos Koinwnikwn Uphresiwn, Aqhna (sosialministeren), Aten

2. Upourgos Ergasias, Aqhna (arbeidsministeren), Aten

3. Upourgos Emporikhs Nautilias, Peiraias (ministeren for
handelsflåten), Pireus

G. IRLAND: 1. Minister for Social Welfare (sosialministeren), Dublin

2. Minister for Health (helseministeren), Dublin

H. ITALIA: 1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale (arbeids- og sosial-
ministeren), Roma

2. Ministro della Sanità (helseministeren), Roma

3. Ministro di Grazia e Giustizia (justisministeren), Roma

4. Ministro delle Finanze (finansministeren), Roma

I. LUXEMBOURG: 1. Ministre du travail et la sécurité sociale (arbeids- og sosialministeren),
Luxembourg

2. Ministre de la famille (familieministeren), Luxembourg

J. NEDERLAND: 1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sosial- og arbeids-
ministeren), Den Haag
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2. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (ministeren for velferd,
folkehelse og kultur), Rijswijk

K. ØSTERRIKE: 1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (forbundsministeren for arbeid
og sosiale saker), Wien

2 Bundesminister für Jugend und Familie (forbundsministeren for ungdoms-
og familiesaker), Wien

L. PORTUGAL: 1. Ministro do Trabalho e Segurança Social (arbeids- og sosialministeren),
Lisboa

2. Ministro da Saúde (helseministeren), Lisboa

3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da
Madeira (regionalsekretæren for sosiale saker for den selvstyrte region
Madeira), Funchal

4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores
(regionalsekretæren for sosiale saker for den selvstyrte region Azorene),
Angra do Heroísmo

M. FINLAND: Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet (Sosial- og
helsedepartementet), Helsingfors

N. SVERIGE: Regeringen (Socialdepartementet), (Regjeringen, Sosialdepartementet), Stock-
holm

O. DET FORENTE
KONGERIKE: 1. Secretary of State for Social Security (sosialministeren), London

1a. Secretary of State for Health (helseministeren), London.

2. Secretary of State for Scotland (ministeren for Skottland), Edinburgh

3. Secretary of State for Wales (ministeren for Wales), Cardiff

4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Helse-
og sosialdepartementet for Nord-Irland), Belfast

5. Director of the Department of Labour and Social Security (direktøren for
Arbeids- og sosialdepartementet), Gibraltar

6. Director of the Gibraltar Health Authority (direktøren for helse-
myndighetene), Gibraltar



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/155

VEDLEGG 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

KOMPETENTE INSTITUSJONER

(forordningens artikkel 1 bokstav o) og gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 2)

A. BELGIA

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a)  ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 16 til 29:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

iii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iv) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
avdeling V:

2. Uførhet:

a) alminnelig uførhet (arbeidere, funksjonærer og
gruvearbeidere) og uførhet hos selvstendig nærings-
drivende:

b) særordning ved uførhet hos gruvearbeidere:

c) uførhet hos sjøfolk:

d) uførhet hos personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

e) uførhet hos tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

Trygdeorganene arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende er tilsluttet

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins -
Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse
for sjøfolk),  Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel  Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
- (direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, til utgift for
trygdeorganene eller velferds- og hjelpekassen for sjøfolk

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, sammen med
trygdeorganet som arbeidstakeren eller den selvstendige
næringsdrivende er eller har vært tilsluttet

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles -
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel (det
nasjonale pensjonsfond for gruvearbeidere), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins -
Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse
for sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel
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3. Alder, dødsfall (pensjoner):

a) alminnelig ordning (arbeidere, funksjonærer,
gruvearbeidere og sjøfolk):

b) ordning for selvstendig næringsdrivende:

c) den oversjøiske trygdeordning:

d) ordningen for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda-Urundi:

4.  Yrkesskade:

a) inntil utløpet av fristen for endring fastsatt i lov av
10. april 1971 (artikkel 72):

i) naturalytelser:

- fornyelse og vedlikehold av proteser:

- andre ytelser enn ovennevnte ytelser:

ii) kontantytelser:

- tildelinger:

- tilleggsytelser fastsatt i kongelig resolusjon
av 21. desember 1971:

b) etter utløpet av fristen for endring fastsatt i lov av 10.
april 1971 (artikkel 72):

i) naturalytelser:

ii) kontantytelser:

- pensjoner:

- tilleggsytelser:

c) ordning for sjøfolk og fiskere:

d) tilfeller som ikke dekkes av trygden:

e) ordningen for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda-Urundi:

Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor
pensioenen, Brussel (direktoratet for pensjoner), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
for selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeidsongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Assurandøren arbeidsgiveren er forsikret hos

Assurandøren arbeidsgiveren er forsikret hos

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor arbeids-
ongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor arbeids-
ongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Det organ som er utpekt for å gi ytelsen

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeidsongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeidsongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Fond des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeidsongevallen, Brussel (fondet for yrkesskader), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel
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5. Yrkessykdommer:

a) som hovedregel:

b) ordningen for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda-Urundi:

6. Gravferdshjelp:

a) trygd ved sykdom og uførhet:

 i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

iii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iv) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

b) yrkesskade:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

iii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

c) yrkessykdom:

 i) som hovedregel:

ii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

7. Arbeidsløshet:

i)  som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

Fond des maladies professionnelles, Bruxelles - Fonds voor
beroepsziekten, Brussel (fondet for yrkessykdommer), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, sammen med det
trygdeorgan som arbeidstakeren var tilsluttet

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Trygdeorganet

Fonds des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeidsongevallen (fondet for yrkesskader), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles - Fonds voor
beroepsziekten, Brussel (fondet for yrkessykdommer), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening, Brussel (arbeidsdirektoratet), Brussel

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden
ter koopvaardij (hyresentralen for sjøfolk i handelsflåten),
Antwerpen
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8. Familieytelser:

a) ordningen for arbeidstakere:

b) ordningen for selvstendig næringsdrivende:

c) ordningen for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda-Urundi:

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a) sykdom:

- naturalytelser:

- kontantytelser:

b) svangerskap eller fødsel:

- naturalytelser:

- kontantytelser:

2. Uførhet:

a) Ytelser tilstått i henhold til lovgivningen om sosiale
pensjoner:

b) attføringsytelser:

3. Alder og dødsfall (pensjoner):

a) Pensjoner tilstått i henhold til lovgivningen om sosiale
pensjoner:

b) pensjoner i henhold til loven om arbeids-markedets
tilleggspensjon:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés,
Bruxelles - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brus-
sels (direktoratet for familieytelser til arbeidstakere, Brussel)

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
for selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Den kompetente amtskommune (fylkesadministrasjonen).
I København kommune: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen); i Frederiksberg kommune: kommuneadministrasjonen

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Den kompetente amtskommune (fylkesadministrasjonen).
I København kommune: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen); i Frederiksbergs kommune: kommuneadministrasjonen

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København

Arbejdsmarkedets Tillægspension (arbeidsmarkedets tilleggs-
pensjon), Hillerød

B. DANMARK
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4. Yrkesskade og yrkessykdom:

a) naturalytelser og pensjoner:

b) dagpenger:

5. Gravferdshjelp:

6. Arbeidsløshet:

7. Familieytelser (barnetrygd):

De tyske institusjoners kompetanse skal være regulert av tysk
lovgivning, med mindre noe annet er fastsatt i det følgende:

1. Syketrygd:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav e):

a) dersom vedkommende er bosatt på Forbunds-
republikken Tysklands territorium:

b) dersom vedkommende er bosatt på en annen
medlemsstats territorium:

c) dersom vedkommendes familiemedlemmer, før
vedkommende ble innkalt eller gjeninnkalt til
militærtjeneste eller før vedkommende ble innkalt til
sivilarbeid, var tilsluttet en tysk institusjon i samsvar
med gjennomføringsforordningens artikkel 17 nr. 1:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 25 nr. 1:

Ved syketrygd for personer som søker om og mottar pensjon
og deres familiemedlemmer i henhold til bestemmelsene i
forordningens avdeling III, kapittel 1 avsnitt 4 og 5:

i) dersom vedkommende er tilsluttet en Allgemeine
Ortskrankenkasse (den alminnelige lokale syke-kasse),
eller ikke tilsluttet noen institusjon for syketrygd:

ii) i alle andre tilfeller:

Arbejdsskadestyrelsen, København

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (direktoratet for
arbeidsløshetstrygden), København

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Allgemeine Ortskrankenkasse (den alminnelige lokale sykekasse),
som er kompetent på vedkommendes bosted

Allgemeine Ortskrankenkasse (den alminnelige lokale sykekasse),
Bonn

Institusjonen for syketrygd som vedkommendes familie-
medlemmer er tilsluttet

Institusjonen for syketrygd som den arbeidsløse var tilsluttet på
det tidspunkt vedkommende forlot Forbundsrepublikken
Tysklands territorium

Allgemeine Ortskrankenkasse (den alminnelige lokale sykekasse),
Bonn

Institusjonen for syketrygd som vedkommende som søker om
eller mottar pensjon, er tilsluttet

C. TYSKLAND
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2. Pensjonstrygd for arbeidere, funksjonærer og gruve-
arbeidere:

For opptak til frivillig trygd og for fastsettelse av krav om
ytelser og tilståelse av ytelser i henhold til forordningens
bestemmelser:

a) For personer som har vært trygdet eller anses som
trygdet enten utelukkende i henhold til tysk lovgivning
eller i henhold til tysk lovgivning og lovgivningen i en
eller flere andre medlemsstater, og for deres etterlatte,
dersom vedkommende:

- er bosatt på en annen medlemsstats territorium,
eller

- er statsborger i en annen medlemsstat og er
bosatt på en ikke-medlemsstats territorium:

i) dersom den siste avgift ble betalt til
arbeidernes pensjonstrygdordning:

- dersom vedkommende er bosatt i
Nederland eller er nederlandsk
statsborger bosatt på en ikke-
medlemsstats territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i
Belgia eller i Spania eller er belgisk eller
spansk statsborger bosatt på en ikke-
medlemsstats territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i Italia
eller er italiensk stats-borger bosatt på
en ikke-medlemsstats territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i
Frankrike eller Luxembourg eller er
fransk eller luxembourgsk statsborger
bosatt på en ikke-medlemsstats
territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i
Danmark eller er dansk stats-borger
bosatt på en ikke-medlemsstats
territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i
Irland eller Det forente kongerike eller
er irsk stats-borger eller statsborger i
Det forente kongerike bosatt på en
ikke-medlemsstats territorium:

- dersom vedkommende er bosatt i
Hellas eller er gresk statsborger bosatt
på en ikke-medlemsstats territorium:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygde-
institusjon for Westfalen), Münster

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale trygde-
institusjon for Rhinprovinsen), Düsseldorf

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygde-
institusjon for Schwaben), Augsburg

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeistitusjonen for Rheinland-Pfalz), Speyer

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale
trygdeinstitusjon for Schleswig-Holstein), Lübeck

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den
regionale trygdeinstitusjonen for Fri og Hansabyen Hamburg),
Hamburg

Landesversicherungsanstalt Württemberg (den regionale trygde-
institusjon for Württemberg), Stuttgart
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- dersom vedkommende er bosatt i Por-
tugal eller er portugisisk statsborger
bosatt på en ikke-medlemsstats
territorium:

når derimot siste avgift er innbetalt til:

- Landesversicherungsanstalt für das
Saarland (den regionale
trygdeinstitusjonen for Saarland),
Saarbrücken, eller til
Bahnversicherungsanstalt (trygde-
institusjonen for jernbaneansatte),
Frankfurt am Main:

- Seekasse (trygdekassen for sjøfolk),
Hamburg eller dersom det er betalt
avgifter i minst 60 måneder til Seekasse
(Renten-versicherung der Arbeiter oder
der Angestellten) (pensjonstrygd-
ordning for arbeidere og funksjonærer),
Hamburg:

ii) dersom siste avgift er innbetalt til
pensjonstrygden for funksjonærer:

- dersom det ikke er innbetalt noen avgift
til Seekasse (trygdekassen for sjøfolk),
Hamburg, eller dersom den siste avgift
ikke ble innbetalt til
Bahnversicherungs-anstalt (trygde-
institusjonen for jernbaneansatte),
Frankfurt am Main:

- dersom det er innbetalt en avgift til
Seekasse (Rentenversicherung der
Arbeiter oder der Angestellten)
[(trygdekassen for sjøfolk
(pensjonstrygdordning for arbeidere og
funksjonærer)], Hamburg:

- dersom siste avgift er innbetalt til
B a h n v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t
(trygdeinstitusjonen for jernbane-
ansatte), Frankfurt am Main:

iii) dersom siste avgift er innbetalt til
pensjonstrygdordningen for gruve-
arbeidere eller dersom trygdetiden som er
påkrevd for å få rett til pensjon for
gruvearbeidere på grunn av redusert evne
til å utøve arbeid som gruvearbeider
(Bergmannsrente) er tilbakelagt eller anses
for å være tilbakelagt:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale
trygdeinstitusjon for Nedre Franken), Würzburg

Institusjonen avgiften sist ble innbetalt til

Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg

Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for
jernbaneansatte), Frankfurt am Main

Bundesknappsschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for
gruvearbeidere), Bochum
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b) for personer som har vært trygdet eller blir ansett
som om de har vært trygdet i henhold til tysk
lovgivning og en eller flere andre medlemsstaters
lovgivning, og for deres etterlatte, dersom
vedkommende:

- er bosatt på tysk territorium, unntatt Saarland,

eller

- er tysk statsborger bosatt i en ikke- medlemsstat:

i) dersom siste avgift i henhold til tysk
lovgivning er innbetalt til arbeidernes
pensjonstrygdeordning:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en nederlandsk institusjon
for pensjonstrygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en belgisk eller spansk
institusjon for pensjonstrygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en italiensk institusjon for
pensjonstrygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en fransk eller
luxembourgsk institusjon for
pensjonstrygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en dansk institusjon for
pensjons-trygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en irsk institusjon for
pensjonstrygd eller en institusjon for
pensjons-trygd i Det forente
kongerike:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en gresk institusjon for
pensjonstrygd:

- dersom siste avgift i henhold til en
annen medlemsstats lovgivning er
innbetalt til en portugisisk institusjon
for pensjonstrygd:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale
trygdeinstitusjon for Westfalen), Münster

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rhinprovinsen), Düsseldorf

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale
trygdeistitusjon for Schwaben), Augsburg

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rheinland-Pfalz), Speyer

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale
trygdeinstitusjon for Schleswig-Holstein), Lübeck

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den
regionale trygdeinstitusjon for Fri- og Hansabyen Hamburg),
Hamburg

Landesversicherungsanstalt Württemberg (den regionale
trygdeinstitusjon for Württemberg), Stuttgart

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale
trygdeinstitusjon for Nedre Franken), Würzburg
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imidlertid, dersom vedkommende er bosatt
på tysk territorium i Saarland eller
vedkommende er tysk statsborger bosatt i
en ikke- medlemsstat, og dersom siste avgift
i henhold til tysk lovgivning er innbetalt til
en institusjon for pensjonstrygd som ligger
i Saarland:

imidlertid, dersom siste avgift i henhold til
tysk lovgivning er innbetalt til:

- Seekasse (trygdekassen for sjøfolk),
Hamburg, eller dersom avgifter i kraft
av ansettelse i den tyske marine eller
marinen i et annet land, er innbetalt
for minst 60 måneder:

- Bahnversicherungsanstalt (trygde-
institusjonen for jernbaneansatte),
Frankfurt am Main:

ii) dersom siste avgift er innbetalt til
institusjon for pensjonstrygden for
funksjonærer:

- dersom det ikke er innbetalt avgift til
Seekasse (trygdekassen for sjøfolk),
Hamburg, eller dersom den siste avgift
ikke ble innbetalt til
Bahnversicherungsanstalt (trygde-
institusjonen for jernbaneansatte),
Frankfurt am Main:

- dersom det er innbetalt avgift til
Seekasse (Rentenversicherung der
Arbeiter oder der Angestellten)
[(trygdekassen for sjøfolk (pensjons-
trygd for arbeidere og funksjonærer)],
Hamburg:

- dersom siste avgift er innbetalt til
Bahnversicherungsanstalt (trygde-
institusjonen for jernbaneansatte),
Frankfurt am Main:

iii) dersom siste avgift i henhold til tysk
lovgivning er innbetalt til pensjons-
trygdordningen for gruvearbeidere eller
dersom trygdetiden som er påkrevd for å få
rett til pensjon for gruve-arbeidere på grunn
av redusert evne til å utføre arbeid som
gruvearbeider (Bergmannsrente) er
tilbakelagt eller anses for å være tilbakelagt:

c) ved bytte av bostedsstat etter at ytelser er blitt utbetalt
i tilfellene omhandlet i bokstav a) i) og bokstav b) i),
skal den kompetente institusjon endres tilsvarende.

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale
trygdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg

Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbane-
ansatte), Frankfurt am Main

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

Seekasse (trygdekassen for sjøfolk), Hamburg

Bahnversicherungsanstalt (trygdeinstitusjonen for jernbane-
ansatte), Frankfurt am Main

Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for
gruvearbeidere), Bochum
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3. Alderstrygd for jordbrukere:

4. Tilleggstrygd for jern- og stålarbeidere:

5. Ulykkestrygd (yrkesskade og yrkessykdom):

6. Ytelser ved arbeidsløshet og familieytelser:

1. Alle ordninger med unntak av ordningen for sjøfolk:

a) for alle tilfeller med unntak av arbeidsløshet:

 b) for arbeidsløshet:

2. Ordning for sjøfolk:

3. For ikke-avgiftspliktige alders- og uføre-pensjoner:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
93 nr. 1, artikkel 94 og 95

A. Arbeidstakere:

a) alminnelig ordning:

b) landbruksordning:

c) ordning for gruvearbeidere:

d) ordning for sjøfolk:

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) ordning for selvstendig næringsdrivende som
ikke arbeider innen landbruket:

Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinhessen-Pfalz
(alderspensjonskassen for jordbrukere Rheinhessen-Pfalz), Speyer

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (den regionale
trygdeinstitusjon for Saarland), Saarbrücken

Institusjonen som er ansvarlig for ulykkestrygd i hvert enkelt
tilfelle

Bundesanstalt für Arbeit (arbeidsdirektoratet), Nürnberg

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (den statlige trygdekassens regionale kontorer)

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo
(arbeidsdirektoratets regionale kontorer)

Instituto Social de la Marina (institutt for sosiale saker for
sjøfolk), Madrid

Instituto Nacional de Servicios Sociales (det nasjonale institutt
for sosiale ytelser), Madrid

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den sentrale
gjensidige hjelpekasse for landbruket), Paris

Caisse nationale de l�assurance maladie (den nasjonale sykekasse),
Paris

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autonome nasjonale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Établissement national des invalides de la marine (det nasjonale
institutt for uførhet hos sjøfolk), Paris

Caisse nationale d�assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles, (den nasjonale
trygdekasse ved sykdom og svangerskap eller fødsel for
selvstendig næringsdrivende som ikke arbeider innen landbruket),
Saint-Denis

D. SPANIA

E. FRANKRIKE
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b) landbruksordning:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 96:

a) alminnelig ordning:

b) landbruksordning:

c) ordning for gruvearbeidere:

d) ordning for sjøfolk:

3. De andre kompetente institusjoner er de institusjonene som
er definert i fransk lovgivning, dvs:

I. MODERLANDET FRANKRIKE

A. Arbeidstakere

a) alminnelig ordning:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel,
dødsfall (gravferdshjelp):

ii) uførhet:

aa) som hovedregel, unntatt Paris og
Paris-regionen:

for Paris og Paris-regionen:

bb) særlig ordning i henhold til lov
om sosialtrygd,artikkel L 365 til
L 382:

iii) alder:

aa) som hovedregel, unntatt Paris og
Paris-regionen:

 for Paris og Paris-regionen:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den sentrale
gjensidige hjelpekasse for landbruket), Paris

Caisse centrale des mutuelles agricoles (den sentrale gjensidige
trygdekasse for landbruket)

Fédération française des sociétés d�assurances (RAMEX ET
GAMEX) (den franske landsforening for trygdeselskaper)

Fédération nationale de la mutualité française (den franske
landsforening for sykekasser)

Caisse nationale de l�assurance maladie (den nasjonale sykekasse),
Paris

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autonome nasjonale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Établissement national des invalides de la marine (det nasjonale
institutt for uførhet hos sjøfolk), Paris

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Caisse primaire d�assuranse maladie (den lokale sykekasse)

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Paris

Caisse régionale d�assuranse maladie (den regionale sykekasse),
Strasbourg

Caisse régionale d�assurance maladie (branche vieillesse) [(den
regionale sykekasse (avdeling for aldertrygd)],

Caisse nationale d�assurance vieillesse des travailleurs salariés
(den nasjonale kasse for alderstrygd for arbeidstakere), Paris
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bb) særordning i henhold til lov om
sosialtrygd, artikkel L 365 til
L 382:

iv) yrkesskade:

aa) midlertidig arbeidsuførhet:

bb) varig arbeidsuførhet:

- pensjoner:

- ulykker inntruffet
etter 31. desember
1946:

- ulykker inntruffet før
1.januar 1947:

- pensjonsforhøyelser:

- ulykker inntruffet
etter 31. desember
1946:

- ulykker inntruffet før
1. januar 1947:

v) familieytelser:

vi) arbeidsløshet:

- for registrering som arbeids-
søkende:

- for utstedelse av skjema E 301,
E 302, E 303

b) landbruksordning:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel,
dødsfall (gravferdshjelp), familie-
ytelser:

ii) uføre- og alderstrygd og ytelser til den
etterlatte ektefelle

iii) yrkesskade:

aa) som hovedregel:

Caisse régionale d�assurance vieillesse (den regionale kasse for
alderstrygd), Strasbourg

eller

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Strasbourg

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Arbeidgiveren eller vedkommendes assurandør

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige depositokasse)

Caisse d�allocations familiales (barnetrygdkasse)

Det lokale arbeidsformidlingskontor på vedkommendes bosted

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP)
90, rue Baudin, F-92537, Levallois-Perret

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den sentrale
gjensidige hjelpekasse for landbruket), Paris

Arbeidsgiveren eller vedkommendes assurandør, ved ulykker
inntruffet før 1. juli 1973

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket), ved ulykker inntruffet etter 30. juni 1973
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bb) pensjonsforhøyelser:

iv) arbeidsløshet:

- for registrering som arbeids-
søkende:

- for utstedelse av skjema E 301,
E 302, E 303:

c) ordning for gruvearbeidere:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel,
dødsfall (gravferdshjelp):

 ii) uførhet, alder og dødsfall (pensjoner):

iii) yrkesskade:

aa) midlertidig arbeidsuførhet:

bb) varig arbeidsuførhet:

- pensjoner

- ulykker inntruffet etter
31. desember 1946:

- ulykker inntruffet før
1.januar 1947:

- pensjons-forhøyelser:

- ulykker inntruffet etter
31. desember 1946:

- ulykker inntruffet før
1. januar 1947:

iv) familieytelser:

v) arbeidsløshet:

- for registrering som arbeids-
søkende:

- for utstedelse av skjema E 301,
E 302, E 303:

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige depositokasse),
Arceuil (94), ved ulykker inntruffet før 1. juli 1973

Caisse de mutalité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket), ved ulykker inntruffet etter 30. juni 1973

Det lokale arbeidsformidlingskontor på vedkommendes bosted

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP)
90, rue Baudin, F-92537, Levallois-Perret

Société de secours minière (hjelpeforeningen for gruvearbeidere)

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autonome nationale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Société de secours minière (hjelpeforeningen for gruvearbeidere)

Union régionale des sociétés de secours minières (den regionale
hjelpeforening for gruvearbeidere)

Arbeidsgiveren eller vedkommendes assurandør

Union régionale des sociétés de secours minières (den regionale
hjelpeforening for gruvearbeidere)

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige depositokasse)

Union régionale des sociétés de secours minières (den regionale
hjelpeforening for gruvearbeidere)

Det lokale arbeidsformidlingskontor på vedkommendes bosted

Agence nationale pour l�emploi (service spécialisé pour la sécurité
sociale des travailleurs migrants), [det statlige arbeids-formidlings-
kontor (spesialavdeling for trygd for vandre-arbeidere)],
9, rue Sextius Michel, F-75015 Paris
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d) ordning for sjøfolk:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel,
uførhet, yrkesskade, dødsfall
(gravferdshjelp) og pensjoner til
etterlatte etter uføre personer eller
personer som har vært utsatt for
yrkesskade:

ii) alder, dødsfall (pensjoner):

iii) familieytelser:

iv) arbeidsløshet:

- for registrering som arbeids-
søkende:

- for utstedelse av skjema  E 301,
E 302, E 303:

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) ordning for selvstendig nærings-drivende
som ikke arbeider innen landbruket:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel:

ii) alder:

aa) ordning for håndverkere:

bb) ordning for handel og industri:

cc) ordning for de frie yrker:

Section �Caisse générale de prévoyance des marins� du quartier
des affaires maritimes (avdelingen for den alminnelige
velferdskasse for sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Section �Caisse de retraite des marins� du quartier des affaires
maritimes (avdelingen for pensjonskasse for sjøfolk, under
sjøfartsdirektoratet)

Caisse nationale d�allocations familiales des marins du commerce
(den nationale barnetrygdkasse for sjøfolk i handelsflåten), eller
eventuelt Caisse nationale d�allocations familiales de la pêche
maritime (den nasjonale barnetrygdkasse for havfiskere)

Det lokale arbeidsformidlingskontor på vedkommendes bosted
eller på den vanlige innskipningshavn eller Bureau central de la
main d�oeuvre maritime (det sentrale kontor for maritim
arbeidskraft)

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP)
90, rue Baudin, F-92537, Levallois-Perret

Caisse mutuelle régionale (den regionale sykekasse)

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales
(CANCAVA) (den autonome nasjonalkasse for alderstrygd for
selvstendig næringsdrivende innen håndverk), Paris

Caisse de base professionnelle ou interprofessionnelle (de lokale
eller fellesfaglige kasser)

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerçiales (ORGANIC) (den autonome nasjonalkasse for
alderstrygd for selvstendig næringsdrivende innen handel og
industri)

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles
(de lokale eller fellesfaglige kasser)

Caisse nationale d�assurance vieillesse des professions liberales
(CNAVPL) - Sections professionnelles (den nasjonale kasse for
alderstrygd for de frie yrker - avdelingene for frie yrker)
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dd) ordning for advokater:

b) landbruksordning:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel,
uførhet:

ii) alderstrygd og ytelser til gjenlevende
ektefelle:

iii) ulykker utenfor arbeidsstedet, yrkes-
skade og yrkessykdom:

II. OVERSJØISKE DEPARTEMENTER

A. Arbeidstakere (alle ordninger unntatt
trygdeordningen for sjøfolk og alle trygde-
tilfeller unntatt familieytelser):

i) som hovedregel:

ii) for pensjonsforhøyelser ved yrkes-skade
inntruffet i de oversjøiske departementer
før 1. januar 1952:

B. Selvstendig næringsdrivende:

i) sykdom, svangerskap eller fødsel:

ii) alder:

- ordning for håndverkere:

- ordning for industri og handel:

- ordning for de frie yrker:

- ordning for advokater:

C. Familieytelser:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (nasjonalkassen
for franske advokater)

Organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarie
agricole est affilié (den trygdeinstitusjon den selvstendig
næringsdrivende er tilsluttet)

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole
est affilié (det trygdeorgan den selvstendig næringsdrivende innen
landbruket er tilsluttet)

For departementene Moselle, Bas-Rhin og Haut-Rhin: Caisse
d�assurance accidents agricoles (kasse for ulykkestrygd for
landbruket)

Caisse générale de sécurité sociale (den alminnelige trygdekasse)

Direction départementale de l�enregistrement (departements-
direktoratet for registrering)

Caisse mutuelle régionale (den regionale sykekasse)

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisansales
(CANCAVA) (den autonome nasjonalkasse for alderstrygd for
selvstendig næringsdrivende innen håndverk)

Caisse interprofessionnelle d�assurance vieillesse des industriels
et commerçants d�Algerie et d�outre-mer (CAVICORG) (den
fellesfaglige alderstrygd for industri og handel i Algerie og i de
oversjøiske departementer)

Caisse nationale d�assurance vieillesse des professions liberales
(CNAVPL) - Sections professionnelles (den nasjonale kasse for
alderstrygd for de frie yrker - avdeling for frie yrker)

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (nasjonalkassen
for franske advokater)

Caisse d�allocations familiales (barnetrygdkasse)
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D. Sjøfolk:

i) alle trygdetilfeller, unntatt ytelser ved alder og
familieytelser:

ii) alder:

iii)  familieytelser:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

iii) landbruksordning:

2. Uførhet, alder, dødsfall (pensjoner):

 i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

iii) landbruksordning:

3. Yrkesskade, yrkessykdom:

i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

iii) landbruksordning:

4. Gravferdshjelp (begravelsesutgifter):

i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

Section �Caisse générale de prévoyance des marins� du quartier
des affaires maritimes (avdelingen for den alminnelige
velferdskasse for sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Section �Caisse de retraite des marins� du quartier des affaires
maritimes (avdelingen for pensjonskasse for sjøfolk, under
sjøfartsdirektoratet)

Caisse d�allocations familiales (barnetrygdkasse)

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna  (instituttet
for trygd), Aten eller det trygdeorgan som arbeideren er eller var
tilsluttet

Oikos Nautou, Peiraias (sjøfolkenes hus), Pireus

Organismos Gewrgikwn Asjalisewn (OGA), Aqhna (det
nasjonale trygdeinstitutt for landbruket), Aten

� Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten eller det trygdeorgan som arbeideren er eller var
tilsluttet

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

Organismos Gewrgikwn Asjalisewn (OGA), Aqhna (det
nasjonale trygdeinstitutt for landbruket), Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten eller det trygdeorgan som arbeideren er
eller var tilsluttet

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT),
Peiraias (pensjonskassen for sjøfolk), Pireus

Organismos Gewrgikwn Asjalisewn (OGA),
Aqhna (det nasjonale trygdeinstitutt for landbruket), Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten eller det trygdeorgan som arbeideren er eller var
tilsluttet

Oikos Nautou, Peiraias (sjøfolkenes hus), Pireus

F.  HELLAS
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iii) landbruksordning:

5. Barnetrygd:

i) ordning for arbeidstakere, herunder ordning for
virksomheter:

ii) alminnelig ordning:

iii) ordning for sjøfolk:

6. Arbeidsløshet:

i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

iii) ordning for ansatte i pressen, administrert av:

1. Naturalytelser:

2. Kontantytelser:

a) ytelser ved arbeidsløshet:

b) alder og dødsfall (pensjoner):

Organismos Gewrgikwn Asjalisewn (OGA), Aqhna (det
nasjonale trygdeinstitutt for landbruket), Aten

Organismos Apasqolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidsformidlingskontoret), Aten

Organismos Gewrgikwn Asjalisewn (OGA), Aqhna (det
nasjonale trygdeinstitutt for landbruket), Aten

Estia Nautikwn (sjøfolkenes hus), Pireus

Organismos Apasqolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidsformidlingskontoret), Aten

Oikos Nautou, Peiraias (sjøfolkenes hus), Pireus

1. Tameio Asjalisews Ergatwn Tupou, Aqhna (trygde-
institusjonen for presseansatte), Aten

2. Tameiou SuntaxewV Proswpikou Erhmeridwn Aqhnwn
- Qessalonikhs, Aqhna (pensjonskasse for presse-
ansatte i Aten og Tessaloniki), Aten

- Eastern Health Board, Dublin 8

- Midland Health Board, Tullamore, County Offaly

- Mid-Western Health Board, Limerick

- North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County
Meath

- North-Western Health Board, Manorhamilton, County
Leitrim

- South-Eastern Health Board, Kilkenny

- Southern Health Board, Cork

- Western Health Board, Galway

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin,
herunder distrikskontorene som er ansvarlige for ytelser ved
arbeidsløshet

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Pensions
Services Office (pensjonskontoret), Sligo

G. IRLAND
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c) familieytelser:

d) andre kontantytelser:

1. Sykdom (herunder tuberkolose), svangerskap eller
fødsel:

A. Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

ii) for visse kategorier tjenestemenn, arbeids-
takere i privat sektor og personer som anses
som slike, samt for pensjonister og deres
familemedlemmer:

iii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

b) kontantytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

c) attestasjoner med hensyn til trygdetid:

i)  i alminnelighet:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

B. Selvstendig næringsdrivende:

naturalytelser:

2. Yrkesskade og yrkessykdom:

A. Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Child
Benefit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver Plunkett
Road, Letterkenny, Co. Donegal

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helseadministra-
sjonen som vedkommende er tilsluttet)

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), den kompetente
sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferds-
institusjon), distrikskontorene

Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet

Instituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen) som vedkommende er tilsluttet

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen) som vedkommende er tilsluttet

Ministero della sanità (helsedepartementet), den kompetente
sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart

H. ITALIA
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b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse
med slike:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

c) kontantytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

iii) eventuelt også for jordbruks-og skogs-
arbeidere:

B. Selvstendig næringsdrivende (bare i forbindelse med
radiologi):

a) naturalytelser:

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse
med slike:

c) kontantytelser:

3.  Uførhet, alder, etterlatte (pensjoner):

A. Arbeidstakere:

a) som hovedregel:

b) for scenearbeidere:

c) for den administrative ledelse i industrien:

d) for journalister:

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) for leger:

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distrikskontorene

Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd), distriks-
kontorene

Cassa marittima (sjømannskassen) som vedkommende er tilsluttet

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli
(det nasjonale velferd- og hjelpekontor for jordbruksarbeidere)

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen), som vedkommende er tilsluttet

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distrikskontorene

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distrikskontorene

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distrikskontorene

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for
scenearbeidere), Roma

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(den nasjonale velferdsinstitusjon for den administrative ledelse
i industrien), Roma

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani �G.
Amendola� (den nasjonale velferdsinstitusjon for italienske
journalister), Roma

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for leger)
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b) for apotekere:

c) for veterinærer:

d) for jordmødre:

e) for ingeniører og arkitekter:

f) for landmålere:

g) for advokater og sakførere:

h) for økonomer:

i) for revisorer og økonomiske rådgivere:

j) for arbeidskonsulenter:

k) for notarer:

l) for tollspeditører:

4. Gravferdshjelp:

5. Arbeidsløshet (for arbeidstakere):

a) som hovedregel:

b) for journalister:

6. Barnetrygd (for arbeidstakere):

a) som hovedregel:

b) for journalister:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
(det nasjonale velferds- og hjelpekontor for apotekere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for vetrinærer)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche
(det nasjonale velferds- og hjelpekontor for jordmødre)

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti
(den nasjonale velferdskasse for ingeniører og arkitekter)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
(den nasjonale velferds- og hjelpekasse for landmålere)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati
e dei procuratori (den nasjonale velferds-og hjelpekasse for
advokater og sakførere)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
økonomer)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
revisorer og økonomiske rådgivere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for arbeids-
konsulenter)

Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer)

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (velferds-
fond for tollspeditører)

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distrikskontorene  Istituto nazionale per
l�assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale
institusjon for yrkesskadetrygd) distrikskontorene  Cassa
marittima (sjømannskassen som vedkommende er tilsluttet)

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distrikskontorene

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani �G.
Amendola� (den nasjonale velferdsinstitusjon for italienske
journalister), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distrikskontorene

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani �G.
Amendola� (den nasjonale velferdsinstitusjon for italienske
journalister), Roma
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1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a) Naturalytelser:

b) Kontantytelser:

2. Uførhet, alder, dødsfall (pensjoner)

a) for arbeidere:

b) for funksjonærer og utøvere av de frie yrker:

c) for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri:

d) for selvstendig næringsdrivende innen landbruk:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende innen
land- og skogbruk:

b) i alle andre tilfeller med pliktig eller frivillig trygd:

4. Arbeidsløshet:

5. Familieytelser:

6. Gravferdshjelp:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 66:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

a) naturalytelser:

b) kontantytelser:

2. Uførhet:

a) når vedkommende har rett til ytelser, også uten å
anvende forordningen og alene i henhold til neder-
landsk lovgivning:

Den kompetente sykekasse og/eller Union des caisses de maladie
(Sykekassenes Landsforening)

Den kompetente sykekasse

Établissement d�assurance contre la vieillesse et l�invalidité
(institusjon for alders- og uføretrygd), Luxembourg

Caisse de pension des employés privés (pensjonskasse for
funksjonærer i privat sektor), Luxembourg

Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels
(pensjonskasse for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri), Luxembourg

Caisse de pension agricole (pensjonskasse for landbruket), Lux-
embourg

Association d�assurance contre les accidents, section agricole et
forestière (forbundet for yrkesskadetrygd, avdeling for land- og
skogbruk), Luxembourg

Association d�assurance contre les accidents, section industrielle
(forbundet for yrkesskadetrygd, industriavdelingen), Luxembourg

Administration de l�emploi (arbeidsdirektoratet), Luxembourg

Caisse nationale des prestations familiales (sentralkassen for
familieytelser), Luxembourg

Union des caisses de maladie (Sykekassenes Landsforening),
Luxembourg

Ziekenfonds (sykekasser) som vedkommede er tilsluttet

Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning) der vedkommendes
arbeidsgiver er forsikret

I. LUXEMBOURG

J. NEDERLAND
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i) for arbeidstakere:

ii) for selvstendig næringsdrivende:

b) andre tilfeller:

for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende:

3. Alder, dødsfall (pensjoner):

a) alminnelig ordning:

b) for gruvearbeidere:

4. Arbeidsløshet:

5. Familiytelser:

a) når en person som har rett til ytelser, er bosatt i
Nederland:

b) når en person som har rett til ytelser, er bosatt utenfor
Nederland, men vedkommendes arbeidsgiver er bosatt
eller er etablert i Nederland:

c) i andre tilfeller:

6. Yrkessykdom som forordningens artikkel 57 nr. 5 får
anvendelse på:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 57 nr. 5:

a) dersom ytelsen er tilstått før 1. juli 1967:

b) dersom ytelsen er tilstått etter 30. juni 1967:

Østerrikske institusjoner skal ha den kompetanse som er fastsatt
i østerriksk lovgivning, med mindre annet er bestemt i det følgende:

1. Syketrygd:

a) Når den berørte person har fast opphold på territoriet
til en annen medlemsstat og en Gebietskrankenkasse
(regional sykekasse) er den kompetente kasse for en
trygd, skal følgende stedlige kompetanse gjelde
dersom den ikke kan fastsettes etter østerriksk
lovgivning:

Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning) der vedkommendes
arbeidsgiver er forsikret

Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutning) som vedkommende
ville ha vært tilsluttet dersom vedkommende hadde ansatt
personell

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Postbus 1100,
1180 BH Amstelveen

Algemeen Mijnwerkersfonds (den alminnelige kasse for gruve-
arbeidere), Heerlen

Bedrijfsvereniging (bedriftssammenslutningen) som den
trygdedes arbeidsgiver er tilsluttet

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (trygdebankens
regionkontor) i det distrikt vedkommende er bosatt

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (trygdebankens
regionkontor) i det distrikt arbeidsgiveren er bosatt eller er etablert

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Postbus 1100,
1180 BH Amstelveen

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Postbus 1100, 1180
BH Amstelveen

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

- den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
med hensyn til siste arbeid i Østerrike, eller

- den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
med hensyn til siste bosted i Østerrike, eller

K. ØSTERRIKE
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b) Ved anvendelse av forordningens avdeling III kapittel
1 avsnitt 5 i forbindelse med gjennomførings-
forordningens artikkel 95 for refusjon av utgifter til
ytelser til personer som har rett til pensjon i henhold
til den alminnelige trygdelov av 9. september 1955
(ASVG):

2. Pensjonstrygd:

a) Ved fastsettelse av hvilken institusjon som er ansvarlig
for å utbetale en ytelse, skal det tas hensyn til trygdetid
bare etter østerriksk lovgivning.

b) Ved anvendelse av forordningens artikkel 45 nr. 6
dersom det ikke er tilbakelagt trygdetid etter østerriksk
lovgivning:

3. Ytelser ved arbeidsløshet:

a) Ved melding om at en person er arbeidsløs:

b) Ved utstedelse av blankett nr. E 301, E 302 og E 303:

4. Familieytelser:

a) Familieytelser med unntak av Karenzurlaubsgeld
(særskilt stønad ved svangerskap og fødsel):

b) Karenzurlaubsgeld (særskilt stønad ved svangerskap
og fødsel):

I. Fastlandet

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser:

2. Uførhet, alder og dødsfall:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

- dersom den berørte person aldri har hatt arbeid som hører
under en Gebietskrankenkasse (regional sykekasse), eller
aldri har hatt fast opphold i Østerrike, Wiener
Gebietskrankenkasse (den regionale sykekasse i Wien), Wien

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien,
forutsatt at slik refusjon av utgifter dekkes av syketrygdavgifter
pensjonistene har innbetalt til nevnte hovedsammenslutning

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (pensjons-
institusjonen for arbeidstakere), Wien

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice (regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice (regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold)
på vedkommendes arbeidssted

Finanzamt (finanskontoret)

det kompetente Arbeitsamt (arbeidskontor) på vedkommendes
bosted eller oppholdssted

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) som
vedkommende er tilsluttet

Centro Nacional de Pensões (det nasjonale senter for pensjoner),
Lisboa, og Centro Regional de Segurança Social (regionalt
trygdesenter) som vedkommende er tilsluttet

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

L. PORTUGAL
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a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshetstrygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig innstille eller avslutte
utbetalingene):

5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

II. Den selvstyrte region Madeira

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser:

2. a) Uførhet, alder og dødsfall:

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den særlige
trygdeordning for arbeidstakere i landbruket:

3.  Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshetstrygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig innstille eller avslutte
utbetalingene):

5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

III. Den selvstyrte region Azorene

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser:

2. a) Uførhet, alder og dødsfall:

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den særlige
trygdeordning for arbeidstakere i landbruket:

Centro de Emprego (arbeidssenter) der vedkommende er bosatt

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter)
der vedkommende er bosatt

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter)
der vedkommende er bosattCentro Regional de Segurança Social
(regionalt trygdesenter) der vedkommende er bosatt

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

Direcção Regional de Emprego (regionalt arbeidskontor), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt kontor for sosial
trygghet), Angra do Heroísmo
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3. Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshets-trygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig innstille eller avslutte
utbetalingene):

5.  Ytelse fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a) Kontantytelser:

b) Naturalytelser

i) refusjon fra syketrygden:

ii) offentlige helse- og sykehustjenester:

2. Pensjoner ved alder, uførhet og dødsfall:

a) Nasjonale pensjoner:

b) Arbeidspensjoner:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Stønad ved dødsfall:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

Centro de Emprego (arbeidssenter) der vedkommende er bosatt

Centro de Prestações Pecunarias da Segurança Social (senter for
kontantytelse av trygd) der vedkommende er bosatt

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors,

eller  den trygdeordningen der vedkommende er forsikret,

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, eller

den trygdeordningen der vedkommende er forsikret

de lokale enheter som yter tjenester etter denne ordningen

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, eller

den institusjon for arbeidspensjoner som tilstår og utbetaler
pensjonene

Den trygdeinstitusjon som er ansvarlig for vedkommendes
ulykkestrygd

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, eller

den institusjon som tilstår og utbetaler ytelser i forbindelse med
ulykkestrygd

M. FINLAND
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5. Arbeidsløshet:

a) Grunnordning:

b) Tilleggsordning:

6. Familieytelser:

1. I alle trygdetilfeller unntatt ytelser ved arbeidsløshet:

a) Som hovedregel:

b) For sjøfolk som ikke har fast opphold i Sverige:

c) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 35 til 59 på personer som ikke har fast
opphold i Sverige:

d) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 60 til 77 på andre personer enn sjøfolk som
ikke har fast opphold i Sverige:

2. Ytelser ved arbeidsløshet:

1. Naturalytelser:

- Storbritannia og Nord-Irland:

- Gibraltar:

2. Kontantytelser:

- Storbritannia:

- Nord Irland:

- Gibraltar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, eller

den kompetente arbeidsløshetskasse

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

trygdekontoret der vedkommende er trygdet

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen

- trygdekontoret på stedet der yrkesskaden eller yrkes-
sykdommen inntraff eller viste seg, eller

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlands-
avdelningen

Arbetsmarknadsstyrelsen

Myndigheter som tilstår ytelser fra den nasjonale helsetjeneste

Gibraltar Health Authority (Helsemyndighetene)

Department of Social Security (Sosialdepartementet), London

Department of Health and Social Services for Northern Ireland
(Helse- og sosialdepartementet for Nord-Irland), Belfast

Department of Labour and Social Security (Arbeids- og
sosialdepartementet), Gibraltar

N. SVERIGE

O. DET FORENTE KONGERIKE
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VEDLEGG 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUSJONER PÅ BOSTEDET OG INSTITUSJONER PÅ OPPHOLDSSTEDET

(Forordningens artikkel 1 bokstav p) og gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 3)

A. BELGIA

I. INSTITUSJONER PÅ BOSTEDET

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

a) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 og 32:

i) som hovedregel:

ii) for personer som omfattes av den over-
sjøiske trygdeordning:

iii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda- Urundi:

b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 31:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

iii) for personer som omfattes av den over-
sjøiske trygdeordning:

iv) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo
og Ruanda- Urundi

2. Uførhet:

a) alminnelig uførhet (arbeidere, funkjonærer,
gruvearbeidere) og uførhet hos selvstendig
næringsdrivende:

ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 105:

Trygdeorganene

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Trygdeorganene

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

eller

trygdeorganene

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel sammen med
trygdeorganene

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel
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b) særordning ved uførhet hos gruvearbeidere:

c) uførhet hos sjøfolk:

d) uførhet hos for personer som omfattes av den
oversjøiske trygdeordning:

e) uførhet hos tidligere arbeidstakere i Belgisk
Kongo og Ruanda-Urundi:

3.  Alder, dødsfall (pensjoner):

a) alminnelig ordning (arbeidere, funksjonærer,
gruvearbeidere og sjøfolk):

b) ordning for selvstendig næringsdrivende:

c) den oversjøiske trygdeordning:

d) ordningen for tidligere arbeidstakere i Belgisk
Kongo og Ruanda-Urundi:

4. Yrkesskade (naturalytelser):

5.  Yrkessykdom:

6. Gravferdshjelp:

i)  som hovedregel:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles -
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel) (det
nasjonale pensjonsfond for gruvearbeidere), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office national des pensions, Bruxelles - Rijksdienst voor
pensioenen, Brussels (direktoratet for pensjoner), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
for selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Trygdeorganene

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (fondet for
yrkessykdommer), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Trygdeorganene, sammen med Institut national d�assurance
maladie-invalidité, Bruxelles - Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, Brussel (direktoratet for syke- og
uføretrygd), Brussel
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ii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

7. Arbeidsløshet:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

8. Familieytelser:

a) arbeidstakere:

b) selvstendig næringsdrivende:

c) tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og Ruanda-
Urundi:

II. INSTITUSJONER PÅ OPPHOLDSSTEDET:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

2. Yrkesskader:

3. Yrkessykdom:

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening, Brussel (arbeidsdirektorat), Brussel

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening, Brussel (arbeidsdirektorat), Brussel

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés,
Bruxelles - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers,
Brussel (direktoratet for barnetrygd for arbeidstakere), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
til selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, gjennom
trygdeorganene

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, gjennom
trygdeorganene

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles -Fonds voor
beroepsziekten, (fondet for yrkessykdommer), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel
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I. INSTITUSJONER PÅ BOSTEDET:

a) Sykdom og svangerskap eller fødsel:

i) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 17, 22, 28, 29 og 30:

ii) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 18 og 25:

b) Uførhet (pensjoner):

c) Alder og dødsfall (pensjoner):

i) pensjoner i henhold til lovgivningen om sosiale
pensjoner:

ii) pensjoner i henhold til loven om arbeids-
markedets tilleggspensjon:

d) Yrkesskade og yrkessykdom:

i) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
avdeling IV kapittel 4 unntatt artikkel 61:

ii) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 61:

e) Gravferdshjelp:

Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 78:

II. INSTITUSJONER PÅ OPPHOLDSSTEDET:

a) Sykdom og svangerskap eller fødsel:

i) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 20, 21 og 31:

ii) ved anvendelse av gjennomføringsforordningen
artikkel 24:

Den kompetente amtskommune (fylkesadministrasjonen).
I København kommune: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen). I Frederiksberg kommune: kommuneadministrasjonen

Det sosiale utvalg i bostedskommunen.  I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (arbeidsmarkedets tilleggs-
pensjon), Hillerød

Arbejdsskadestyrelsen, København

Det sosiale utvalg i bostedskommunen.  I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Den kompetente amtskommune (fylkesadministrasjonen).
I København kommune: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen). I Frederiksberg kommune: kommuneadministrasjonen

Det sosiale utvalg i oppholdskommunen. I kommunene
København, Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommune-
administrasjonen)

B. DANMARK
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b) Yrkesskade og yrkessykdom:

i) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
avdeling IV kapittel 4, unntatt artikkel 64:

ii) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 64:

c) Arbeidsløshet:

i) ved anvendelse av gjennomføringsforordningen
avdeling IV kapittel 6 unntatt artikkel 83:

ii) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 83:

1. Syketrygd

a) i alle tilfeller (unntatt ved anvendelse av forordningens
artikkel 19 nr. 2, og gjennomføringsforordningens
artikkel 17):

for personer som er trygdet i henhold til ordningen
for gruvearbeidere og deres familiemedlemmer:

b) ved anvendelse av forordningens artikkel 19 nr. 2 og
gjennomføringsforordningens artikkel 17

Dersom en slik institusjon ikke finnes, eller når en
person sist var trygdet i en Allgemeine Ortskranken-
kasse, en Landwirtschaftliche Krankenkasse
(sykekasse for jordbrukere) eller Bundes-knappschaft:

2. Yrkesskadetrygd:

I alle tilfeller:

3. Pensjonstrygd

a) Pensjonstrygd for arbeidere:

i) i forhold til Belgia og Spania:

ii) i forhold til Frankrike:

iii) i forhold til Italia:

Arbejdsskadestyrelsen, København

Det sosiale utvalg i oppholdskommunen. I kommunene Køben-
havn, Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommune-
administrasjonen)

Den kompetente arbeidsløshetskasse.

Det lokale arbeidsformidlingskontor

Allgemeine Ortskrankenkasse (den alminnelige lokale sykekasse)
som er kompetent på vedkommendes bo- eller oppholdssted.

Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for gruve-
arbeidere), Bochum

Den institusjon der vedkommende sist var trygdet.

Den institusjon omhandlet i bokstav a) som er kompetent på
vedkommendes bo- eller oppholdssted

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Forbundet av yrkes- og fagforeninger), St. Augustin.

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rhinprovinsen), Düsseldorf

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller, som
kompetent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt
Saarland (den regionale trygdeinstitusjon for Saarland),
Saarbrücken

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale trygde-
institusjon for Schwaben), Augsburg

C. TYSKLAND
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iv) i forhold til Luxemburg:

v) i forhold til Nederland:

vi) i forhold til Danmark:

vii) i forhold til Irland og Det forente kongerike:

viii) i forhold til Hellas:

ix) i forhold til Portugal:

b) Pensjonstrygd for funksjonærer:

c)  Pensjonstrygd for gruvearbeidere:

4. Alderstrygd for jordbrukere:

5. Ytelser ved arbeidsløshet og familieytelser:

1. Naturalytelser:

a) alle ordninger med unntak av ordningen for
sjøfolk:

b) ordning for sjøfolk:

2. Kontantytelser:

a) alle ordninger med unntak av ordningen for
sjøfolk og alle tilfeller med unntak av arbeids-
løshet:

b) ordning for sjøfolk, for alle tilfeller:

c) arbeidsløshet, med unntak av sjøfolk:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rheinland-Pfalz), Speyer

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygde-
institusjon for Westfalen), Münster

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale
trygdeinstitusjon for Schleswig-Holstein), Lübeck

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den
regionale trygdeinstitusjon for Fri og Hansabyen Hamburg),
Hamburg

Landesversicherungsanstalt Württemberg (den regionale trygde-
institusjon for Württemberg), Stuttgart

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygde-
institusjon for Nedre Franken), Würzburg

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for gruve-
arbeidere), Bochum

Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinhessen-Pfalz (alders-
trygdekassen for jordbrukere Rheinhessen-Pfalz), Speyer

Det kompetente arbeidsformidlingskontor på vedkommendes bo-
eller oppholdssted

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (den
statlige helseinstitusjons regionale kontorer)

Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (provins-
direktoratene under instituttet for sosiale saker for sjøfolk)

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (den nasjonale trygdeinstitusjons regionale kontorer)

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina
(provinsdirektoratene under instituttet for sosiale saker for
sjøfolk)

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo
(arbeidsdirektoratets regionale kontorer)

D. SPANIA



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/187

I. MODERLANDET FRANKRIKE

A. Arbeidstakere:

1. Andre trygdetilfeller enn ytelser ved arbeids-
løshet og familieytelser:

a) som hovedregel:

b) ved anvendelse av forordningens artikkel
19 nr. 1 og 2 og artikkel 35 nr. 1, når det
gjelder naturalytelser ved sykdom,
svangerskap eller fødsel, uførhet og dødsfall
(ytelser) i henhold til trygdeordningen for
gruvearbeidere:

c) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 35:

i) alminnelig ordning:

aa) som hovedregel, unntatt Paris og
Paris-regionen:

for Paris og Paris-regionen:

bb) særordning i henhold til lov om
sosial trygd, artikkel L 365 til
L 382:

ii) landbruksordning:

iii) ordning for gruvearbeidere:

d) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 36 når det gjelder
uførepensjoner:

i) som hovedregel, unntatt Paris og
Paris-regionen:

for Paris og Paris-regionen:

ii) særordning i henhold til lov om sosial
trygd, artikkel L 365 til L 382:

e) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 36 når det gjelder
alderspensjoner:

E. FRANKRIKE

Caisse primaire d�assurance-maladie (den lokale sykekasse) på
bo- eller oppholdsstedet

Société de secours minière (hjelpeforeningen for gruvearbeidere)
på vedkommendes bosted

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Paris

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Strasbourg

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autome nasjonale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Paris

Caisse régionale d�assurance maladie (den regionale sykekasse),
Strasbourg
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i) alminnelig ordning:

aa) som hovedregel, unntatt Paris og
Paris-regionen:

for Paris og Paris-regionen:

bb) særordning i henhold til lov om
sosial trygd, artikkel L 365 til
L 382:

ii) landbruksordning:

iii) ordning for gruvearbeidere:

f) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 75:

2. Arbeidsløshet:

a) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 80, 81, og artikkel
82 nr. 2:

b) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 83 nr. 1 og 2 og
artikkel 97:

c) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 84:

i) full arbeidsløshet:

ii) delvis arbeidsløshet:

d) ved anvendelse av gjennomførings-
forordningens artikkel 89:

B. Selvstendig næringsdrivende:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

Caisse régionale d�assurance maladie (branche vieillesse)
(den regionale sykekasse (avdeling for alderspensjon))

Caisse nationale d�assurance vieillesse des travailleurs salariés
(den nasjonale kasse for alderstrygd for arbeidstakere, Paris

Caisse régionale d�assurance vieillesse (den regionale kasse for
alderstrygd), Strasbourg

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den sentrale
gjensidige hjelpekasse for landbruket), Paris

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autonome nasjonale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

Direction départementale du travail et de la main-d�oeuvre
(departementsdirektoratet for arbeid- og arbeidskraftsspørsmål)
på det arbeidsted der bekreftelsen kreves

La section locale de l�agence nationale pour l�emploi (den lokale
avdeling av den nasjonale arbeidsformidling)

Den kommunale administrasjon på familiemedlemmenes bosted

Association pour l�emploi dans l�industrie et le commerce
(ASSEDIC) (forbundet for arbeid innen industri og handel) på
vedkommendes bosted

Association pour l�emploi dans l�industrie et le commerce
(ASSEDIC) (forbundet for arbeid innen industri og handel) på
vedkommendes bosted

Direction départementale du travail et de la main-d�oeuvre
(departementsdirektoratet for arbeids- og arbeidskraftsspørsmål)
på vedkommendes arbeidssted

Direction départementale du travail et de la main-d�oeuvre
(departmentsdirekoratet for arbeids- og arbeidskraftspørsmål)

Caisse primaire d�assurance maladie du lieu de résidence ou de
séjour (den lokale sykekasse på bo- eller oppholdsstedet)
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2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 35 når det gjelder ordningen for landbruket:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 36 når det gjelder alderspensjoner:

a) ordning for håndverkere:

b) ordning for handel og industri:

c) ordning for de frie yrker:

d) ordning for advokater:

e) landbruksordning:

C. Sjøfolk:

a) ved anvendelse av forordningens artikkel 27 når
det gjelder ordningen for sjøfolk:

b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 35:

D. Familieytelser:

II. DE OVERSJØISKE DEPARTEMENTER:

A. Arbeidstakere:

Andre trygdetilfeller enn familieytelser:

- som hovedregel:

Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme
assureur dûment habilité (den gjensidige trygdekasse for
landbruket eller en annen trygdeinstitusjon)

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales
(CANCAVA) (den autonome nasjonalkasse for alderstrygd for
selvstendig næringsdrivende innen håndverk)

Caisses de base professionelles (de lokale faglige kasser)

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions industrielles et
commerciales (ORGANIC) (den autonome nasjonalkasse for
alderstrygd for selvstendig næringsdrivende innen handel og
industri)

Caisses de base professionelles ou interprofessionnelles (de lokale
faglige eller fellesfaglige kasser)

Caisse nationale d�assurance vieillesse des professions libérales
(CNAVPL), sections professionnelles (den nasjonale kasse for
alderstrygd for de frie yrker, avdelingene for de frie yrker)

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (nasjonalkassen
for franske advokater)

Caisse nationale d�assurance vieillesse mutuelle agricole (den
nasjonale gjensidige kasse for alderstrygd for landbruket)

Section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier
des affaires maritimes (avdelingen for den alminnelige
velferdskasse for sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier
des affaires maritimes ( avdelingen for den alminnelige
velferdskasse for sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Caisse d�allocations familiales (barnetrygdkassen på
vedkommendes bosted)

Caisse générale de sécurité sociale (den alminnelige trygdekasse)
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B. Selvstendig næringsdrivende:

a) sykdom, svangerskap eller fødsel:

b) alderspensjon:

- ordning for håndverkere:

- ordning innen handel og industri:

- ordning for de frie yrker:

- ordning for advokater:

C. Sjøfolk:

i) uførepensjoner:

ii) alderspensjoner:

D. Familieytelser:

1. Arbeidsløshet, barnetrygd

2. Andre ytelser

1. Naturalytelser

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de
séjour (den alminnelige trygdekasse på bo- eller oppholdsstedet

Caisse nationale de l�organisation autonome d�assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professiones artisanales
(CANCAVA) (den autonome nasjonalkasse for alderstrygd for
selvstendig næringsdrivende innen håndverk)

Caisse interprofessionnelle d�assurance vieillesse des industriels
et commerçants d�Algérie et d�outre-Mer (CAVICORG) (den
fellesfaglige alderstrygd for industri og handel i Algerie og i de
oversjøiske departementer)

Sections professionnelles (avdelingene for de frie yrker)

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (nasjonalkassen
for franske advokater)

Section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier
des affaires maritimes (avdelingen for den alminnelige
velferdskasse for sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires
maritimes (avdelingen for den alminnelige pensjonskasse for
sjøfolk, under sjøfartsdirektoratet)

Caisse d�allocations familiales (barnetrygdkassen) på
vedkommendes bosted

Organismos Apascolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (Kontoret for arbeidsformidlingen), Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (Instituttet
for trygd), Aten

- Eastern Health Board, Dublin

- Midland Health Board, Tullamore, County Offaly

- Mid-Western Health Board, Limerick

- North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County
Meath

- North-Western Health Board, Manorhamilton, County
Leitrim

- South-Eastern Health Board, Kilkenny

F. HELLAS

G. IRLAND
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2. Kontantytelser:

a) ytelser ved arbeidsløshet:

b) alder og dødsfall (pensjoner):

c) familieytelser:

d) andre kontantytelser:

1. Sykdom (herunder tuberkulose), svangerskap eller
fødsel:

A. Arbeidstakere

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

b) kontantytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell

B. Selvstendig næringsdrivende:  naturalytelser:

2. Yrkesskade og yrkessykdom:

A Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk og flyvende personell i sivil
luftfart:

- Southern Health Board, Cork

- Western Health Board, Galway

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin,
herunder distriktskontorene som er ansvarlige for ytelser ved
arbeidsløshet

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Pensions
Services Office (pensjonskontoret), Sligo

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Child Ben-
efit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver Plunkett
Road, Letterkenny, Co. Donegal

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen)

Ministero della sanità (helsedepartementet), den kompetente
sykekasse for handelsflåten eller for luftfarten

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Cassa marittima (sjømannskassen som vedkommende er tilsluttet)

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen)

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen)

Ministero della sanità (helsedepartementet), den kompetente
sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul

H. ITALIA
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b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser, undersøkelser og attester i forbindelse
med slike og kontantytelser:

B. Selvstendig næringsdrivende ( bare i forbindelse med
radiologi):

a) naturalytelser:

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse
med slike:

c) kontantytelser:

3. Uførhet, alder, etterlatte (pensjoner):

A Arbeidstakere:

a) som hovedregel:

b) for scenearbeidere:

c) for den administartive ledelse i industrien:

d) for journalister:

B. Selvstendig næringsdrivende:

a) for leger:

b) for apotekere:

c) for vetrinærer:

d) for jordmødre:

e) for ingeniører og arkitekter:

f) for landmålere:

g) for advokater og sakførere:

lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distriktskontorene

Unità sanitaria locale (den lokale avdeling av helse-
administrasjonen)

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkeskadetrygd),
distriktskontorene

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sur
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distriktskontorene

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for scene-
arbeidere), Roma

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(den nasjonale velferdsinstitusjon for den administrative ledelse
i industrien), Roma

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
«G. Amendola» (den nasjonale velferdsinstitusjon for italienske
journalister), Roma

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for leger)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (det
nasjonale velferds- og hjelpekontor for apotekere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for vetrinærer)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (det
nasjonale velferds- og hjelpekontor for jordmødre)

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti ( den
nasjonale velferdskasse for ingeniører og arkitekter)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
(den nasjonale velferds- og hjelpekasse for landmålere)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati
e dei procuratori (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
advokater og sakførere)
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h) for økonomer:

i) for revisorer og økonomiske rådgivere:

j) for arbeidskonsulenter:

k) for notarer:

l) for tollspeditører:

4. Gravferdshjelp:

5. Arbeidsløshet (for arbeidstakere):

a) som hovedregel:

b) for journalister:

6. Barnetrygd (for arbeidstakere):

a) som hovedregel:

b) for journalister:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

a) ved anvendelse av forordningens artikkel 19 og 22,
artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 1 og artikkel 31 samt
gjennomføringsforordningens artikkel 17, 18, 20, 21,
22, 24, 29, 30 og 31:

b) ved anvendelse av forordningens artikkel 27:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
økonomer)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali ( den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
revisorer og økonomiske rådgivere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for
arbeidskonsulenter)

Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer)

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali
(velferdsfondet for tollspeditører)

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd),
distriktskontorene

Cassa marittima (sjømannskassen som vedkommende er tilsluttet)

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
«G. Amendola» (den nasjonale velferdinstitusjon for italienske
jounalister), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
«G. Amendola» (den nasjonale velferdsinstitusjon for italienske
journalister), Roma

Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie
(arbeidernes sykekasse og/eller sykekassenes landsforening).

Den sykekasse som i henhold til luxembourgsk lovgivning er
kompetent for luxembourgsk delpensjon, og/eller sykekassenes
landsforening.

I. LUXEMBOURG
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2. Uførhet, alder, dødsfall (pensjoner):

a) for arbeidere:

b) for funksjonærer og utøvere av de frie yrker:

c) for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri:

d) for selvstendig næringsdrivende innen landbruk:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende innen
land- og skogbruk:

b) i andre tilfeller med pliktig eller frivillig trygd:

4. Arbeidsløshet:

5. Familieytelser:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade,
yrkessykdom:

a) naturalytelser:

i) institusjoner på bostedet:

ii) institusjoner på oppholdsstedet:

b) kontantytelser:

2. Uførhet:

a) Når vedkommende har rett til ytelser også uten å
anvende forordningen og alene etter nederlandsk
lovgivning:

b) andre tilfeller:

3. Alder og dødsfall (pensjoner):

Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 36:

Etablissement d�assurance contre la vieillesse et l�invalidité
(institusjon for alders- og uføretrygd), Luxembourg

Caisse de pension des employés privés (pensjonskasse for
funksjonærer i privat sektor), Luxembourg

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
(pensjonskasse for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri), Luxembourg

Caisse de pension agricole (pensjonskasse for landbruket), Lux-
embourg

Association d�assurance contre les accidents, section agricole et
forestière (forbundet for yrkesskadetrygd, avdeling for land- og
skogbruk), Luxembourg

Association d�assurance contre les accidents, section industrielle
(forbundet for yrkesskadetrygd, industriavdelingen), Luxembourg

Administration de l�emploi (arbeidsdirektoratet), Luxembourg

Caisse nationale des prestations familiales (sentralkassen for
familieytelser), Luxembourg

En av de kompetente sykekasser på bostedet som vedkommende
selv velger

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Nederlands
alminnelige gjensidige sykekasse), Utrecht

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

Den kompetente Bedrijfsvereiniging (bedriftsammenslutning)

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

J. NEDERLAND
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a) som hovedregel:

b) i forhold til Belgia:

c) i forhold til Tyskland:

4. Arbeidsløshet:

5. Barnetrygd:
Ved anvendelse av forordningens artikkel 73 og artikkel 74:

1. Syketrygd:

a) I alle tilfeller, unntatt ved anvendelse av forordningens
artikkel 27 og 29 og gjennomføringsforordningens
artikkel 30 og 31 på institusjonen på bostedet til en
pensjonist nevnt i forordningens artikkel 27:

b) Ved anvendelse av forordningens artikkel 27 og 29 og
gjennomføringsforordningens artikkel 30 og 31 på
institusjonen på bostedet til en pensjonist nevnt i
forordningens artikkel 27:

2. Pensjonstrygd:

a) Når den berørte person har vært omfattet av østerriksk
lovgivning, med unntak for anvendelsen av
gjennomføringsforordningens artikkel 53:

b) I alle andre tilfeller, med unntak for anvendelsen av
gjennomføringsforordningens artikkel 53:

c) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 53:

3. Ulykkestrygd:

a) Naturalytelser:

b) Kontantytelser:

i) I alle tilfeller med unntak for anvendelsen av
artikkel 53 i forbindelse med gjennomførings-
forordningens artikkel 77:

ii) Ved anvendelse av artikkel 53 i forbindelse med
gjennomføringsforordningens artikkel 77:

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Postbus 1100, 1180
BH Amstelveen

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende
(kontoret for belgiske trygdesaker), Breda

Bureau voor Duitse zaken (kontoret for tyske saker), Nijmegen

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (trygdebankens
regionkontor), i det distrikt familiemedlemmene bor

Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse) på
vedkommendes bosted eller oppholdssted.

Den kompetente institusjon

Den kompetente institusjon

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (pensjonstrygd-
institusjonen for arbeidstakere), Wien

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

- den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted, eller

- ytelsene kan tilstås av Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt (den alminnelige institusjon for ulykkestrygd), Wien

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (den alminnelige institusjon
for ulykkestrygd), Wien

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

K. ØSTERRIKE
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4. Ytelser ved arbeidsløshet:

5. Familieytelser:

a) Familieytelser med unntak av Karenzurlaubsgeld
(særskilt stønad ved svangerskap og fødsel):

b) Karenzurlaubsgeld (særskilt stønad ved svangerskap
og fødsel):

I. Fastlandet:

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser (når
det gjelder naturalytelser ved sykdom og svangerskap
og fødsel, se også vedlegg 10):

2. Uførhet, alder og dødsfall:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshetstrygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig instille eller avslutte
utbetalingene):

5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

II. Den selvstyrte region Madeira:

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser (når
det gjelder naturalytelser ved sykdom og svangerskap
og fødsel, se også vedlegg 10):

2. a) Uførhet, alder og dødsfall:

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den særlige
trygde-ordning for arbeidstakere i landbruket:

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice (regionalkontoret for arbeidsmarkedsforhold)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted

Det kompetente Finanzamt (finanskontor) på mottakerens bosted
eller oppholdssted

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice (regionalkontoret for arbeidsmarkedsforhold)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) der
vedkommende er bosatt eller har fast opphold

Centro Nacional de Pensões (det nasjonale senter for pensjoner),
Lisboa, og Centro Regional de Segurança Social (regionalt
trygdesenter) der vedkommende er bosatt

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

Centro de Emprego (arbeidssenter) der vedkommende er bosatt

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) der
vedkommende er bosatt

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) der
vedkommende er bosatt

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

L. PORTUGAL
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3.  Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshetstrygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig innstille eller avslutte
utbetalingene):

5.  Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

III. Den selvstyrte region Azorene:

1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser (når
det gjelder naturalytelser ved sykdom og svangerskap
og fødsel, se også vedlegg 10):

2. a) Uførhet, alder og dødsfall:

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den særlige
trygdeordning for arbeidstakere i landbruket:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

4. Arbeidsløshetstrygd:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet,
tilsyn med situasjonen):

b) Tilskudd og utbetaling av arbeidsløshetstrygd
(f. eks. undersøkelse av vilkårene for å motta
trygd, fastsettelse av beløp og varighet av ytelse,
tilsyn med situasjonen med tanke på å
opprettholde, midlertidig innstille eller avslutte
utbetalingene):

5. Ytelse fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

Direcção Regional de Emprego (regionalt arbeidskontor), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (den nasjonale
sykekasse for yrkessykdommer), Lisboa

Centro de Emprego (arbeidssenter) der vedkommende er bosatt

Centro de Prestações Pecunarias da Segurança Social (senter for
kontantytelse av trygd) der vedkommende er bosatt

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo.
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1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a) Kontantytelser:

b) Naturalytelser:

i) refusjon fra syketrygden:

ii) offentlige helse- og sykehustjenester:

2. Pensjoner ved alder, uførhet og dødsfall:

a) Nasjonale pensjoner:

b) Arbeidspensjoner:

3. Stønad ved dødsfall:

Alminnelig stønad ved dødsfall:

4. Arbeidsløshet :

a) Grunnordning:

b) Tilleggsordning:

i) I forbindelse med artikkel 69:

ii) I andre tilfeller:

5. Familieytelser:

1. I alle trygdetilfeller unntatt ytelser ved arbeidsløshet:

2. Ytelser ved arbeidsløshet:

1. Naturalytelser:

- Storbritannia og Nord-Irland:

- Gibraltar:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

De lokale enheter som yter tjenester etter denne ordningen

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Den kompetente arbeidsløshetskasse

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Trygdekontoret på bostedet eller oppholdsstedet

Länsarbetsnämnden (fylkesarbeidsnevnda) på bostedet eller
oppholdsstedet

Myndigheter som tilstår ytelser fra den nasjonale helsetjeneste

Gibraltar Health Authority (Helsemyndighetene)

M. FINLAND

N. SVERIGE

O. DET FORENTE KONGERIKE
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2. Kontantytelser (unntatt barnetrygd):

- Storbritannia:

- Nord-Irland:

- Gibraltar:

3. Barnetrygd:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 73 og 74:

- Storbritannia:

- Nord-Irland:

- Gibraltar:

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

Department of Health and Social Services (Helse- og
sosialdepartementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Belfast BT1 1DX

Department of Labour and Social Security (Arbeids- og
sosialdepartementet), Gibraltar

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Child Benefit Centre (senter for
barnetrygd), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA

Department of Health and Social Services (Helse- og sosial-
departementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Child Benefit Office (kontoret
for barnetrygd), Belfast BT1 1SA

Department of Labour and Social Security (Arbeids- og sosial-
departementet), Gibraltar
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VEDLEGG 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

KONTAKTORGANER

(Gjennomføringsforordningens artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 4 og artikkel 122)

A. BELGIA

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

c) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

d) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og Ruanda-
Urundi:

2. Uførhet:

a) alminnelig uførhet:

b) særordning ved uførhet hos gruvearbeidere:

c) uførhet hos sjøfolk:

d) uførhet hos personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

e) uførhet hos tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

3. Alder, dødsfall (pensjoner):

a) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 41 til 43 og 45 til 50:

i) for arbeidere, funksjonærer, gruvearbeidere og
sjøfolk:

ii) for selvstendig næringsdrivende:

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel

Fond national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles -
Nationaal pensioenfond voor mijnwerkers, Brussel (det nasjonale
pensjonsfond for gruvearbeidere), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office national des pensions, Bruxelles- Rijksdienst voor
pensioenen, Brussel (direktoratet for pensjoner), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
independants, Bruxelles -Rijksinstitut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
for selvstendig næringsdrivende), Brussel
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iii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iv) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 45 (utbetalende institusjoner), artikkel 53
nr. 1, artikkel 110 og artikkel 111 nr. 1 og 2:

i) for arbeidere, funksjonærer, gruvearbeidere,
sjøfolk og selvstendig næringsdrivende:

ii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

4. Yrkesskade og yrkessykdom:

a) Yrkesskade:

b) Yrkessykdom:

5. Gravferdshjelp:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

c) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

d) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og Ruanda-
Urundi:

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office national des pensions , Bruxelles- Rijksdienst voor
pensioenen, Brussel (direktoratet for pensjoner), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fonds des accidents du travail, Bruxelles - Fonds voor
arbeijdsongevallen, Brussel (Yrkesskadefondet), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles - Ministerie van
Sociale Voorzorg, Brussel (Sosialdepartementet), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel
(direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel
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6. Arbeidsløshet:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

7. Familieytelser:

a) for arbeidstakere:

b) for selvstendig næringsdrivende:

c) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og Ruanda-
Urundi:

1. a) Naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel:

b) Kontantytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel:

2. Pensjoner og ytelser tilstått i henhold til lovgivningen
om sosiale pensjoner:

3. Ytelser ved attføring:

4. Ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom:

5. Familieytelser (barnetrygd):

6. Gravferdshjelp:

7. Pensjoner i henhold til lov om arbeidsmarkedets
tilleggspensjon:

8. Ytelser ved arbeidsløshet:

1.  Syketrygd:

2. Yrkesskadetrygd:

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor arbeids-
voorziening, Brussel (arbeidsdirektoratet), Brussel

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden
der koopvaardij (hyresentralen for sjøfolk i handelsflåten),
Antwerpen

Office national d�allocations familiales pour travailleurs salariés
- Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel
(direktoratet for barnetrygd til arbeidstakere), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (direktoratet for trygd
for selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Arbejdsskadestyrelsen, København

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Socialministeriet (Sosialdepartementet), København

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (direktoratet for
arbeidsløshetstrygden), København

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (det
tyske forbindelsesorgan for sykekasser - utlandet), Bonn

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(sentralforbundet for yrkesskadeinstitusjoner), St. Augustin

B. DANMARK

C. TYSKLAND
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3. Pensjonstrygd for arbeidere:

a) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 3 nr. 2:

b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 51 og artikkel 53 nr. 1 og som «utbetalende
organ» omhandlet i gjennomføringsforordningens
artikkel 55:

i) i forhold til Belgia og Spania:

ii) i forhold til Danmark:

iii) i forhold til Frankrike:

iv) i forhold til Hellas:

v) i forhold til Italia:

vi) i forhold til Luxembourg:

vii) i forhold til Nederland:

viii) i forhold til Irland og Det forente kongerike:

ix) i forhold til Portugal:

4. Pensjonstrygd for funksjonærer:

5. Pensjonstrygd for gruvearbeidere:

6. Pensjonstrygd for jordbrukere:

7. Tilleggstrygd for arbeidere i jern- og stålindustrien:

8. Ytelser ved arbeidsløshet og familieytelser:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (sammen-
slutningen av tyske institusjoner for pensjonstrygd), Frankfurt
am Main

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rhindistriktet), Düsseldorf

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (den regionale
trygdeinstitusjon for Schleswig-Holstein), Lübeck

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rheinland-Pfalz), Speyer, eller, som kompe-
tent institusjon etter vedlegg 2, Landesversicherungsanstalt
Saarland (den regionale trygdeinstitusjon for Saarland),
Saarbrüken

Landesversicherungsanstalt Württemberg (den regionale
trygdeinstitusjon for Württemberg), Stuttgart

Landesversicherungsanstalt Schwaben (den regionale
trygdeinstitusjon for Schwaben), Augsburg

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (den regionale
trygdeinstitusjon for Rheinland-Pfalz), Speyer

Landesversicherungsanstalt Westfalen (den regionale trygde-
institusjon for Westfalen), Münster

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (den
regionale trygdeinstitusjon for Fri og Hansabyen Hamburg),
Hamburg

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (den regionale trygde-
institusjon for Nedre Franken), Würzburg

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for
gruvearbeidere), Bochum

Landwirtschaftliche Alterskasse (alderspensjonskassen for
jordbrukere), Rheinland-Pfalz, Speyer

Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknapp-
schaftliche Pensionsversicherung (den regionale trygdeinstitusjon
for Saarland, avdeling for pensjonstrygd for arbeidere i jern- og
stålindustrien), Saarbrücken

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (sentralkontoret for
forbundsinstitusjonen for arbeid), Nürnberg
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1. Samtlige ordninger som inngår i trygdeordningen,
unntatt ordningen for sjøfolk, og for alle trygdetilfelle
unntatt arbeidsløshet:

2. Ordningen for sjømenn, i alle trygdetilfelle:

3. Ved arbeidsløshet, unntatt for sjømenn:

4. For ikke-avgiftspliktige alders- og uførepensjoner:

1. Som hovedregel:

2. Når det gjelder ordningen for gruvearbeidere (uførhet,
alder og dødfall (pensjoner)):

1. Som hovedregel:

2. Arbeidsløhet, barnetrygd:

3. For sjøfolk:

1. Naturalytelser:

2. Kontantytelser:

a) Alder og dødsfall (pensjoner):

b) Familieytelser:

c) Andre kontantytelser:

Instituto National de Seguridad Social (det nasjonale institutt for
trygd), Madrid

Instituto Social de la Marina (institutt for sosiale saker for
sjøfolk), Madrid

Instituto Nacional de Empleo (det nasjonale institutt for
sysselsetting), Madrid.

Instituto Nacionale de Servicios Sociales (det nasjonale institutt
for sosiale ytelser), Madrid

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (sentral-
institusjonen for trygd for vandrearbeidere), Paris

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(den autonome nasjonale trygdekasse for gruvearbeidere), Paris

Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna  (Instituttet
for trygd), Aten

Organismos Apasqolhsewz Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (Arbeidsformidlingskontoret), Aten

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

Department of Health (helsedepartementet), Dublin

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Pensions
Services Office (pensjonskontoret), Sligo

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Child Ben-
efit Section (avdelingen for ytelser til barn), St. Oliver Plunkett
Road, Letterkenny, Co. Donegal

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

D. SPANIA

E. FRANKRIKE

F. HELLAS

G. IRLAND
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1. Sykdom (herunder tuberkulose), svangerskap eller
fødsel:

A. Arbeidstakere:

a) naturalytelser:

b) kontantytelser:

B. Selvstendig næringsdrivende:

naturalytelser:

2. Yrkesskade og yrkessykdom:

A. Arbeidstakere

a) naturalytelser:

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse
med slike og kontantytelser:

B. Selvstendig næringsdrivende (bare i forbindelse med
radiologi):

a) naturalytelser:

b) proteser og større hjelpemidler, rettsmedisinske
ytelser og undersøkelser og attester i forbindelse
med slike:

c) kontantytelser:

3. Uførhet, alder, etterlatte, arbeidsløshet, barnetrygd:

I. VED TILSTÅELSE AV YTELSER:

1.  Sykdom, svangerskap eller fødsel:

2. Uførhet, alder, dødsfall (pensjoner):

a) for arbeidere:

b) for funksjonærer og utøvere av de frie yrker:

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale
(den nasjonale velferdsinstitusjon), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, direzione generale (den nasjonale institusjon for
yrkesskadetrygd), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, direzione generale (den nasjonale institusjon for
yrkesskadetrygd), Roma

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, direzione generale (den nasjonale institusjon for
yrkesskadetrygd), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale
(den nasjonale velferdsinstitusjon), Roma

Union des caisses de maladie (sykekassenes landsforening),
Luxembourg.

Etablissement d�assurance contre la vieillesse et l�invalidité
(institusjonen for alders- og uføretrygd), Luxembourg

Caisse de pension des employés privés (pensjonskassen for
funksjonærer i privat sektor), Luxembourg

I. LUXEMBOURG

H. ITALIA
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c) for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri:

d) for selvstendig næringsdrivende innen landbruk:

3. Yrkesskade og yrkessykdom:

a) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende
innen land- og skogbruk:

b) i alle andre tilfeller av pliktig eller frivillig trygd:

4. Arbeidsløshet:

5. Familieytelser:

6. Gravferdshjelp:

a) ved anvendelse av forordningens artikkel 66:

b) i andre tilfeller:

II.  I ANDRE TILFELLER:

1. Sykdom, svangerskap eller fødsel, uførhet, yrkes-
skader, yrkessykdom og arbeidsløshet:

a) naturalytelser:

b) kontantytelser:

2. Alder, dødsfall (pensjoner), familieytelser:

a)  som hovedregel:

b) i forhold til Belgia:

c)  i forhold til Tyskland:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
(pensjonskassen for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri), Luxembourg

Caisse de pension agricole (pensjonskassen for landbruket), Lux-
embourg

Association d�assurance contre les accidents, section agricole et
forestière (forbundet for yrkesskadetrygd, avdeling for land- og
skogbruk), Luxembourg

Association d�assurance contre les accidents, section industrielle
(forbundet for yrkesskadetrygd, industriavdelingen), Luxembourg

Administration de l�emploi (arbeidsdirektoratet), Luxembourg

Caisse nationale des prestations familiales (sentralkassen for
familieytelser), Luxembourg.

Union des caisses de maladie (sykekassenes landsforening), Lux-
embourg

Institusjonene nevnt i nr. 1 eller 3, alt etter under hvilket trygde-
område ytelsen skal utbetales

Inspection générale de la sécurité sociale (overinspeksjonen for
trygd), Luxembourg

Ziekenfondsraad (rådet for sykekassene), Amstelveen

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Postbus 1100 1180
BH Amstelveen

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende
(avdelingen for trygdesaker med Belgia), Breda

Bureau voor Duitse Zaken (kontoret for tyske saker), Nijmegen

J. NEDERLAND
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1. Syketrygd, ulykkestrygd og pensjonstrygd:

2. Ytelser ved arbeidsløshet:

a) Overfor Tyskland:

b) I alle andre tilfeller:

3. Familieytelser:

a) Familieytelser unntatt Karenzurlaubsgeld (særskilt
stønad ved svangerskap og fødsel):

b) Karenzurlaubsgeld (særskilt stønad ved svangerskap
og fødsel):

i) i forholdet til Tyskland:

ii) i alle andre tilfeller:

I forhold til all lovgivning, alle ordninger og grener innen trygd
nevnt i artikkel 4 i forordningen:

1. Syketrygd, svangerskaps- og fødselstrygd, nasjonale
pensjoner, familieytelser, ytelser ved arbeidsløshet og
stønad ved dødsfall:

2. Arbeidspensjoner:

3. Yrkesskade, yrkessykdom:

1. I alle trygdetilfeller unntatt ytelser ved arbeidsløshet:

2. Ytelser ved arbeidsløshet:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice
(regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold for Salzburg), Salz-
burg

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice
(regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold for Wien), Wien

Bundesministerium für Jugend und Familie (forbundsministeriet
for ungdom og familie), Wien

Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice
(regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold for Salzburg), Salz-
burg

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice
(regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold for Wien), Wien

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler, Lisboa

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund, Helsingfors

Riksförsäkringsverket

Arbetsmarknadsstyrelsen

K. ØSTERRIKE

M. FINLAND

L. PORTUGAL

N. SVERIGE
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Storbritannia:

a) Avgifter og naturalytelser til utsendte arbeidstakere:

b) Andre tilfeller:

Nord-Irland:

Gibraltar:

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Contribu-
tions Agency (avgiftsorganet), Overseas Contributions (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

Department of Health and Social Services (Helse- og
sosialdepartementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Belfast BT1 1DX

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

O. DET FORENTE KONGERIKE
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VEDLEGG 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

GJENNOMFØRINGSBESTEMMELSER I BILATERALE AVTALER SOM FORTSATT SKAL
GJELDE

(Gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 5, artikkel 5, artikkel 53 nr. 3, artikkel 104, artikkel 105
nr. 2, artikkel 116, 121 og 122)

Alminnelige merknader

I. Hver gang bestemmelsene som er omhandlet i dette vedlegg, viser til bestemmelser i avtaler eller i
forordningene nr. 3, nr. 4 eller nr. (EØF) 36/63, skal disse henvisningene erstattes av henvisninger til
tilsvarende bestemmelser i forordningen eller i gjennomføringsforordningen, med mindre bestemmelser
i avtalene skal gjelde ved at de føres opp i forordningens vedlegg II.

II. Når noen av bestemmelsene i en avtale er ført opp i dette vedlegg, skal avtalens oppsigelses-
bestemmelser fortsatt gjelde for nevnte bestemmelser.

1. BELGIA - DANMARK

Avtale av 23. november 1978 om gjensidig avkall på refusjon i henhold til forordningens
artikkel 36 nr. 3 (naturalytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel) og gjennom-
føringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

2. BELGIA - TYSKLAND

a) Administrasjonsavtale nr. 2 av 20. juli 1965 om gjennomføring av tilleggsavtale nr. 3 til
den alminnelige avtale av 7. desember 1957 (utbetaling av pensjoner for tidsrom før
denne avtales ikrafttredelse).

b) Artikkel 9 nr. 1 i avtalen av 20. juli 1965 om gjennomføringen av Det europeiske
økonomiske fellesskaps rådsforordning nr. 3 og nr. 4, om trygd for vandrearbeidere.

c) Avtale av 6. oktober 1964 om refusjon av naturalytelser som er gitt til pensjonister som
tidligere var grensearbeidere, i henhold til artikkel 14 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 36/63 og
artikkel 73 nr. 4 i Det europeiske økonomiske fellesskaps rådsforordning nr. 4.

d) Avtale av 29. januar 1969 om innkreving av trygdeavgifter.

e) Avtale av 4. desember 1975 om avkall på refusjon av det ytelsesbeløp som er gitt til
arbeidsløse.

3. BELGIA - SPANIA

Ingen.

4. BELGIA - FRANKRIKE

a) Avtale av 22. desember 1951 om gjennomføring av artikkel 23 i tilleggsavtalen av
17. januar 1948 (gruvearbeidere og lignende virksomheter).

b) Administrasjonsavtale av 21. desember 1959 som utfyller administrasjonsavtalen av
22. desember 1951 inngått i henhold til artikkel 23 i tilleggsavtalen av 17. januar 1948
(gruvearbeidere og lignende virksomheter).
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c) Avtale av 8. juli 1964 om refusjon av naturalytelser som er gitt til pensjonister som
tidligere var grensearbeidere, i henhold til artikkel 14 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 36/63 og
artikkel 73 nr. 4 i Det europeiske økonomiske fellesskaps rådsforordning nr. 4.

d) Avtale av 4. juli 1984 mellom Frankrike og Belgia om medisinsk kontroll av
grensearbeidere, som er bosatt i ett land og arbeider i et annet land.

e) Avtale av 14. mai 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2.

f) Avtale av 3. oktober 1977 om gjennomføring av artikkel 92 i forordning (EØF) nr. 1408/71
(innkreving av trygdeavgifter).

g) Avtale av 29. juni 1979 om gjensidig avkall på refusjon som fastsatt i forordningens
artikkel 70 nr. 3 (utgifter til ytelser ved arbeidsløshet).

h) Administrasjonsavtale av 6. mars 1979 om regler for gjennomføring av tilleggsavtalen av
12. oktober 1978 om trygd mellom Belgia og Frankrike når det gjelder dens bestemmelser
om selvstendig næringsdrivende.

i) Brevveksling av 21. november 1994 og 8. februar 1995 om reglene for avregning av gjensidige
refusjonskrav i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 93, 94, 95 og 96.

5. BELGIA - HELLAS

Ingen.

6. BELGIA - IRLAND

Brevveksling av 19. mai og 28. juli 1981 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel 70 nr.
3 (gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser og ytelser ved arbeidsløshet i
henhold til bestemmelsene i forordningens avdeling III, kapittel 1 og 6) og
gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (gjensidig avkall på refusjon av utgifter til
administrativ og medisinsk kontroll).

7. BELGIA - ITALIA

a) Artikkel 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 og artikkel 24 annet og tredje ledd, samt
artikkel 28 nr. 4 i administrasjonsavtalen av 20. oktober 1950, endret ved opprettelse
nr. 1 av 10. april 1952, opprettelse nr. 2 av 9. desember 1957 og opprettelse nr. 3 av 21.
februar 1963.

b) Artikkel 6, 7, 8 og 9 i avtalen av 21. februar 1963 innenfor rammen av anvendelsen av
Det europeiske økonomiske fellesskaps rådsforordninger nr. 3 og 4 om trygd for
vandrearbeidere.

c) Avtale av 12. januar 1974 om gjennomføring av gjennomføringsforordningens artikkel
105 nr. 2.

d) Avtale av 31. oktober 1979 i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 18 nr. 9.

e) Brevveksling av 10. desember 1991 og 10. februar 1992 om refusjon av gjensidige krav
i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 93.
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8. BELGIA - LUXEMBOURG

a) ......

b) ......

c) Avtale av 28. januar 1961 om innkreving av trygdeavgifter.

d) Avtale av 1. august 1975 om avkall på refusjon fastsatt i artikkel 36 nr. 3 i rådsforordning
nr. 1408/71 av 14. juni 1971 av utgifter til naturalytelser ved sykdom og svangerskap
eller fødsel til en arbeiders familiemedlemmer som ikke bor i samme stat som arbeideren.

e) Avtale av 16. april 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr.2.

f) ......

9. BELGIA - NEDERLAND

a) Artikkel 9 til 15 og artikkel 17 fjerde ledd i avtalen av 7. februar 1964 om barnetrygd og
stønad ved fødsel.

b) Avtale av 21. mars 1968 om innkreving og inndrivelse av trygdeytelser, og administra-
sjonsavtale av 25. november 1970 for gjennomføring av nevnte avtale.

c) Avtale av 24. desember 1980 om syketrygd (medisinsk behandling), som endret.

d) Avtale av 12. august 1982 om trygd ved sykdom og svangerskap eller fødsel og uførhet.

10. BELGIA - ØSTERRIKE

Ingen

11. BELGIA - PORTUGAL

Ingen.

12. BELGIA - FINLAND

Får ikke anvendelse.

13. BELGIA - SVERIGE

Får ikke anvendelse.

14. BELGIA - DET FORENTE KONGERIKE

a) Brevveksling av 4. mai og 14. juni 1976 om gjennomføringsforordningens artikkel 105
nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

b) Brevveksling av 18. januar og 14. mars 1977 om forordningens artikkel 36 nr. 3 (avtale
om refusjon eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser som er gitt i henhold til
forordningens avdeling III kapittel 1), endret ved brevveksling av 4. mai og 23. juli 1982
[avtale om refusjon av utgifter til ytelser i henhold til forordningens artikkel 22 nr. 1
bokstav a)].
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15. DANMARK - TYSKLAND

a) Artikkel 8 til 14 i avtalen av 4. juni 1954 om gjennomføring av avtalen av 14. august 1953.

b) Avtale av 27. april 1979 om:

i) Delvis gjensidig avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel 36 nr. 3 og
artikkel 63 nr. 3, og gjensidig avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel
70 nr. 3 og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (delvis avkall på refusjon
av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade og
yrkessykdom og avkall på refusjon av utgifter til ytelser ved arbeidsløshet og til
administrativ og medisinsk kontroll),

ii) Gjennomføringsforordningens artikkel 93 nr. 6 (regler for fastsettelse av beløp som
skal refunderes når det gjelder naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel).

16. DANMARK - SPANIA

Avtale av 1. juli 1990 om delvis avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel 36 nr. 3
og artikkel 63 nr. 3, samt gjensidig avkall på refusjon i henhold til gjennomføringsforordningens
artikkel 105 nr. 2 (delvis avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap
eller fødsel, yrkesskade eller yrkessykdom, og avkall på refusjon av utgifter til administrativ
og medisinsk kontroll).

17. DANMARK - FRANKRIKE

Avtale av 29. juni 1979 om avkall på refusjon av naturalytelser ved sykdom, svangerskap og
fødsel og arbeidsulykker, unntatt ytelser tilstått ved anvendelse av forordningens artikkel 28,
28a, artikkel 29 nr. 1 og artikkel 31, avtale av 29. juni 1979 om avkall på refusjon av ytelser ved
arbeidsløshet og avtale av 29. juni 1979 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og
medisinsk kontroll.

18. DANMARK - HELLAS

Avtale av 8. mai 1986 om delvis avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel 36 nr. 3 og
artikkel 63 nr. 3, samt gjensidig avkall på refusjon i henhold til gjennomføringsforordningens
artikkel 105 nr. 2 (delvis avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap
eller fødsel, yrkesskade eller yrkessykdom, og avkall på refusjon av utgifter til administrativ
og medisinsk kontroll).

19. DANMARK - IRLAND

Brevveksling av 22. desember 1980 og 11. februar 1981 om gjensidig avkall på refusjon av
utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade og yrkessykdom,
og ytelser ved arbeidsløshet, samt utgifter til administrativ og medisinsk kontroll (forordningens
artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3, artikkel 70 nr. 3, og gjennomføringsforordningens artikkel
105 nr. 2).

20. DANMARK - ITALIA

Brevveksling av 12. november 1982 og 12. januar 1983 om forordningens artikkel 36 nr. 3
(gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel
som er gitt etter bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 1 unntatt forordningens
artikkel 22 nr. 1 bokstav c).
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21. DANMARK - LUXEMBOURG

Avtale av 19. juni 1978 om gjensidig avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel 36
nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3 og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2
(utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade og yrkesykdom,
utgifter til ytelser ved arbeidsløshet og utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

22. DANMARK - NEDERLAND

a) Brevveksling av 30. mars og 25. april 1979 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel
63 nr. 3 (delvis gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom,
svangerskap eller fødsel, yrkesskade og yrkessykdom).

b) Brevveksling av 30. mars og 25. april 1979 om forordningens artikkel 70 nr. 3 og gjennom-
føringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til ytelser etter
forordningens artikkel 69 og utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

23. DANMARK - ØSTERRIKE

Avtale av 13. februar 1995 om refusjon av utgifter på trygdområdet.

24. DANMARK - PORTUGAL

Ingen avtale.

25. DANMARK - FINLAND

Artikkel 23 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992: Avtale om gjensidig avkall på
refusjon av utgifter etter forordningens artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3
(utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdommer
og ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (utgifter til
administrativ kontroll og legekontroll).

26. DANMARK - SVERIGE

Artikkel 23 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992: Avtale om gjensidig avkall på
refusjon av utgifter etter forordningens artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3
(utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdommer
og ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (utgifter til
administrativ kontroll og legekontroll).

27. DANMARK - DET FORENTE KONGERIKE

1. Brevveksling av 30. mars og 19. april 1977 som endret ved brevveksling av 8. november
1989 og 10. januar 1990 om forordningens artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel
70 nr. 3 og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 om avkall på refusjon av
utgifter til:

a) naturalytelser som er gitt i henhold til forordningens avdeling III kapittel 1 eller 4,

b) . . . . . .

c) administrativ og medisinsk kontroll omhandlet i gjennomføringsforordningens
artikkel 105.

2. Brevveksling av 5. mars og 10. september 1984 om at avtaler om avkall på refusjon av
ytelser ved arbeidsløshet utbetalt i henhold til forordningens artikkel 69 i forholdet til
Gibraltar, ikke får anvendelse på selvstendig næringsdrivende.
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28. TYSKLAND - SPANIA

Avtalen av 25. juni 1990 om refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom.

29. TYSKLAND - FRANKRIKE

a) Artikkel 2 til 4 og artikkel 22 til 28 i administrasjonsavtale nr. 2 av 31. januar 1952 om
gjennomføring av den alminnelige avtale av 10. juli 1950.

b) Artikkel 1 i avtalen av 27. juni 1963 om gjennomføring av artikkel 74 nr. 5 i forordning
nr. 4 (refusjon av naturalytelser som er gitt til de trygdedes familiemedlemmer).

c) Avtale av 14. oktober 1977 om avkall på refusjon i henhold til forordningens artikkel 70
nr. 3 (utgifter til ytelser ved arbeidsløshet).

d) Avtale av 26. mai 1981 om forordningens artikkel 36 nr. 3 (gjensidig avkall på refusjon av
utgifter til naturalytelser ved sykdom som i henhold til forordningens artikkel 32 er gitt
til pensjonister som tidligere var grensearbeidere, til deres familiemedlemmer og til deres
etterlatte).

e) Avtale av 26. mai 1981 om gjennomføring av forordningens artikkel 92 (innkreving av
trygdeavgifter).

f) Avtale av 26. mai 1981 om gjennomføring av gjennomføringsforordningens artikkel 105
nr. 2 (gjensidig avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

30. TYSKLAND - HELLAS

a) Artikkel 1 og artikkel 3 til 6 i administrasjonsavtale av 19. oktober 1962 og den annen
administrative avtale av 23. oktober 1972 om avtalen om trygd ved arbeidsløshet av 31.
mai 1961.

b) Avtale av 11. mai 1981 om refusjon av barnetrygd.

c) Avtale av 11. mars 1982 om refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom.

31. TYSKLAND - IRLAND

Avtale av 20. mars 1981 om forordningens artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3
(gjensidig avkall på refusjon av utgifter ved sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade og
yrkessykdom, og av ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105
nr. 2 (gjensidig avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

32. TYSKLAND - ITALIA

a) Artikkel 14, artikkel 17 nr. 1, artikkel 18 og artikkel 42, artikkel 45 nr. 1 og artikkel 46 i
administrasjonsavtalen av 6. desember 1953 om gjennomføring av avtalen av 5. mai 1953
(utbetaling av pensjoner).

b) Artikkel 1 og 2 i avtalen av 27. juni 1963 om gjennomføring av artikkel 73 nr. 4 og artikkel
74 nr. 5 i forordning nr. 4 (refusjon av naturalytelser som er gitt til de trygdedes
familiemedlemmer).

c) Avtale av 5. november 1968 om de kompetente tyske institusjoners refusjon av utgifter
til naturalytelser som er gitt i Italia av italienske syketrygdinstitusjoner, til
familiemedlemmer til italienske arbeidere som er trygdet i Forbundsrepublikken Tyskland.
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33. TYSKLAND - LUXEMBOURG

a) Artikkel 1 og 2 i avtalen av 27. juni 1963 om gjennomføring av artikkel 73 nr. 4 og artikkel
74 nr. 5 i forordning nr. 4 (refusjon av utgifter til naturalytelser som er gitt til de
trygdedes familiemedlemmer).

b) Avtale av 9. desember 1969 om avkall på refusjon i henhold til artikkel 14 nr. 2 i
forordning (EØF) nr. 36/63 av utgifter til naturalytelser ved sykdom til en pensjonist
som enten tidligere var grensearbeider, eller som er etterlatt etter en grensearbeider, og til
vedkommendes familiemedlemmer.

c) Avtale av 14. oktober 1975 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2.

d) Avtale av 14. oktober 1975 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter.

e) Avtale av 25. januar 1990 om anvendelse av forordningens artikkel 20 og artikkel 22 nr. 1
bokstav b) og c).

34. TYSKLAND - NEDERLAND

a) Artikkel 9, artikkel 10 nr. 2 til 5, artikkel 17, 18, 19 og 21 i administrasjonsavtale nr. 1 av
18. juni 1954 om avtale av 29. mars 1951 (syketrygd og utbetaling av pensjoner).

b) Avtale av 27. mai 1964 om avkall på refusjon av utgifter til medisinsk og administrativ
kontroll når det gjelder ytelser ved uførhet, alder og til etterlatte (pensjonstrygd).

c) Avtale av 21. januar 1969 om innkreving av trygdeavgifter.

d) Avtale av 3. september 1969 om avkall på refusjon i henhold til artikkel 14 nr. 2 i
forordning (EØF) nr. 36/63 av utgifter til naturalytelser ved sykdom til en pensjonist
som tidligere var grensearbeider, eller som er etterlatt etter en grensearbeider, og til
vedkommendes familiemedlemmer.

e) Avtale av 22. juli 1976 om avkall på refusjon av ytelser ved arbeidsløshet.

f) Avtale av 11. oktober 1979 om gjennomføring av forordningens artikkel 92 (minstebeløp
ved innkreving av trygdeavgifter).

g) Avtale av 1. oktober 1981 om refusjon av utgifter til naturalytelser omhandlet i
gjennomføringsforordningens artikkel 93, 94 og 95.

h) Avtale av 15. februar 1982 om anvendelse av forordningens artikkel 20 på grensearbeideres
familiemedlemmer.

35. TYSKLAND - ØSTERRIKE

Avsnitt II nr. 1 og avsnitt III i avtalen av 2. august 1979 om gjennomføring av avtalen om
ytelser ved arbeidsløshet av 19. juli 1978

36. TYSKLAND - PORTUGAL

Ingen.

37. TYSKLAND - FINLAND

Ingen.
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38. TYSKLAND - SVERIGE

Ingen.

39. TYSKLAND - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 8, 9, 25 til 27 og 29 til 32 i avtalen av 10. desember 1964 om gjennomføring av
avtalen av 20. april 1960.

b) Avtale av 29. april 1977 om avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom,
svangerskap eller fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, utgifter til ytelser ved arbeidsløshet,
samt utgifter til administrativ og medisinsk kontroll.

c) Brevveksling av 18. juli og 28. september 1983 om at avtaler om avkall på refusjon av
ytelser ved arbeidsløshet utbetalt i henhold til forordningens artikkel 69 i forholdet til
Gibraltar, ikke får anvendelse på selvstendig næringsdrivende.

40. SPANIA - FRANKRIKE

Ingen.

41. SPANIA - HELLAS

Ingen avtale.

42. SPANIA - IRLAND

Ingen avtale.

43. SPANIA - ITALIA

Ingen.

44. SPANIA - LUXEMBOURG

Ingen.

45. SPANIA - NEDERLAND

Ingen.

46. SPANIA - ØSTERRIKE

Ingen.

47. SPANIA - PORTUGAL

Artikkel 42, 43 og 44 i forvaltningsavtalen av 22. mai 1970.

48. SPANIA - FINLAND

Ingen.

49. SPANIA - SVERIGE

Ingen.
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50. SPANIA - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen

51. FRANKRIKE - HELLAS

Ingen avtale.

52. FRANKRIKE - IRLAND

Brevveksling av 30. juli og 26. september 1980 om gjensidig avkall på refusjon av ytelser ved
arbeidsløshet (forordningens artikkel 70 nr. 3).

53. FRANKRIKE - ITALIA

a) Artikkel 2 til 4 i administrasjonsavtale av 12. april 1950 om gjennomføring av den
alminnelige avtale av 31. mars 1948 (tillegg i franske pensjoner ved yrkesskade).

b) Brevveksling av 14. mai og 2. august 1991 om regler for oppgjør av gjensidige krav i
henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 93.

c) Supplerende brevveksling av 22. mars og 15. april 1994 om regler for avregning av gjensidige
refusjonskrav i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 93, 94, 95 og 96.

54. FRANKRIKE - LUXEMBOURG

a) Avtale av 24. februar 1969 inngått i henhold til artikkel 51 i forordning nr. 3 og administra-
sjonsavtale av samme dato i henhold til nevnte avtale.

b) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon i henhold til artikkel 36 nr. 3 i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om utgifter til naturalytelser ved syketrygd og trygd
ved svangerskap eller fødsel gitt til en arbeidstakers familiemedlemmer som ikke er
bosatt i samme stat som vedkommende.

c) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon i henhold til artikkel 36 nr. 3 i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om utgifter til naturalytelser ved syketrygd og trygd
ved svangerskap eller fødsel gitt til tidligere grensearbeidere, deres familiemedlemmer
eller deres etterlatte.

d) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til artikkel 105 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972.

55. FRANKRIKE - NEDERLAND

a) .......

b) Avtale av 28. april 1977 om avkall på refusjon av utgifter til medisinsk behandling gitt til
personer som søker om pensjon og deres familiemedlemmer og til pensjonisters
familiemedlemmer innenfor rammen av forordningene.

c) Avtale av 28. april 1977 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 105.

56. FRANKRIKE - ØSTERRIKE

Ingen
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57. FRANKRIKE - PORTUGAL

Ingen.

58. FRANKRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

a) Brevveksling av 25. mars og 28. april 1977 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel
63 nr. 3 (ordning for refusjon eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i
henhold til forordningens avdeling III kapittel 1 eller 4).

b) .....

c) Brevveksling av 25. mars og 28. april 1977 om gjennomføringsforordningens artikkel
105 nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

59. HELLAS - IRLAND

Ingen avtale.

60. HELLAS - ITALIA

Ingen avtale.

61. HELLAS - LUXEMBOURG

Ingen avtale.

62. HELLAS - NEDERLAND

Brevveksling av 8. september 1992 og 30. juni 1993 om regler for refusjon institusjonene
imellom.

63. HELLAS - ØSTERRIKE

Ingen.

64. HELLAS - PORTUGAL

Ingen avtale.

65. HELLAS - FINLAND

Ingen.

66. HELLAS - SVERIGE

Ingen.

67. HELLAS - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen avtale.

68. IRLAND - ITALIA

Ingen avtale.
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69. IRLAND - LUXEMBOURG

Brevveksling av 26. september 1975 og 5. august 1976 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og
artikkel 63 nr. 3 og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon av
utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordningens avdeling III kapittel 1 eller 4 og av
utgifter til administrativ og medisinsk kontroll omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel
105).

70. IRLAND - NEDERLAND

a) Brevveksling av 28. juli 1978 og 10. oktober 1978 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og
artikkel 63 nr. 3 (delvis gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved
sykdom, svangerskap eller fødsel, yrkesskade og yrkessykdom).

b) Brevveksling av 22. april og 27. juli 1987 om forordningens artikkel 70 nr. 3 (avkall på
refusjon av utgifter til ytelser i henhold til forordningens artikkel 69) og gjennomførings-
forordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 105).

71. IRLAND - ØSTERRIKE

Ingen.

72. IRLAND - PORTUGAL

Ingen avtale.

73. IRLAND - FINLAND

Ingen avtale.

74. IRLAND - SVERIGE

Ingen avtale.

75. IRLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 9. juli 1975 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 (ordning for
refusjon eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i henhold til reglene i forordningens
avdeling III kapittel 1 eller 4) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på
refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

76. ITALIA - LUXEMBOURG

Artikkel 4 nr. 5 og 6 i administrasjonsavtalen av 19. januar 1955 om regler for gjennomføring
av den alminnelige trygdeavtalen (syketrygd for arbeidere i landbruket).

77. ITALIA - NEDERLAND

a) Artikkel 9 tredje ledd og artikkel 11 tredje ledd i administrasjonsavtalen av 11. februar
1955 om gjennomføring av den alminnelige avtalen av 28. oktober 1952 (syketrygd).

b) Avtale av 27. juni 1963 om gjennomføring av artikkel 75 nr. 3 i forordning nr. 4 (refusjon
av naturalytelser gitt til pensjonister og deres familiemedlemmer).

78. ITALIA - ØSTERRIKE

Ingen.
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79. ITALIA - PORTUGAL

Ingen avtale.

80. ITALIA - FINLAND

Ingen avtale.

81. ITALIA - SVERIGE

Ingen avtale.

82. ITALIA - DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 1. og 16. februar 1995 om forordningens artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3
(refusjon eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser) og gjennomføringsforordningens
artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

83. LUXEMBOURG - NEDERLAND

a) Avtale av 1. november 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk
kontroll i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2.

b) Avtale av 3. februar 1977 om avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved syketrygd
og trygd ved svangerskap eller fødsel gitt i henhold til artikkel 19 nr. 2, 26, 28 og 29 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971.

c) Avtale av 20. desember 1978 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter.

84. LUXEMBOURG - ØSTERRIKE

Avtale av 22. juni 1995 om refusjon av utgifter på trygdområdet

85. LUXEMBOURG - PORTUGAL

Ingen.

86. LUXEMBOURG - FINLAND

Avtale av 24. februar 1994 om refusjon i henhold til artikkel 36 nr. 3 og 63 nr. 3 i forordningen.

87. LUXEMBOURG - SVERIGE

Ingen

88. LUXEMBOURG - DET FORENTE KONGERIKE

a) Brevveksling av 28. november 1975 og 18. desember 1975 om forordningens artikkel 70
nr. 3 (avkall på refusjon av ytelser utbetalt i henhold til forordningens artikkel 69).

b) Brevveksling av 18. desember 1975 og 20. januar 1976 om forordningens artikkel 36 nr. 3
og artikkel 63 nr. 3 og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på refusjon
av utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordningens avdeling III kapittel 1 eller 4
og av utgifter som omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 105 til administrativ
og medisinsk kontroll).

c) Brevveksling av 18. juli og 27. oktober 1983 om at den avtale som er omhandlet i bokstav
a), ikke får anvendelse på selvstendig næringsdrivende som flytter mellom Luxembourg
og Gibraltar.
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89. NEDERLAND - ØSTERRIKE

Avtale av 17. november 1993 om refusjon av trygdeutgifter

90. NEDERLAND - PORTUGAL

a) Artikkel 33 og 34 i forvaltningsavtalen av 9. mai 1980.

b) Avtale av 11. desember 1987 om refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap
eller fødsel.

91. NEDERLAND - FINLAND

Avtale av 26. januar 1994 om refusjon i henhold til artikkel 36 nr. 3 og 63 nr. 3 i forordningen.

92. NEDERLAND - SVERIGE

Ingen

93. NEDERLAND - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 annet punktum i administrasjonsavtalen av 12. juni 1956 om gjennomføring
av avtalen av 11. august 1954.

b) Brevveksling av 8. januar og 28. januar 1976 om forordningens artikkel 70 nr. 3 (avkall på
refusjon av ytelser gitt i henhold til forordningens artikkel 69).

c) Brevveksling av 18. juli og 18. oktober 1983 om at den avtale som er omhandlet i bokstav
b), ikke får anvendelse på selvstendig næringsdrivende som flytter mellom Nederland og
Gibraltar.

d) Brevveksling av 25. april og 26. mai 1986 om forordningens artikkel 36 nr. 3 (refusjon
eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser), som endret.

94. ØSTERRIKE - PORTUGAL

Ingen.

95. ØSTERRIKE - FINLAND

Avtale av 23. juni 1994 om refusjon av utgifter på trygdeområdet.

96. ØSTERRIKE - SVERIGE

Avtale av 22. desember 1993 om refusjon av trygdeutgifter

97. ØSTERRIKE - DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 18 nr. 1 og nr. 2 i avtale av 10. november 1980 om gjennomføring av avtalen om
trygd av 22. juli 1980, endret ved tilleggsavtale nr. 1 av 26. mars 1986 og nr. 2 av 4. juni 1993,
for personer som ikke har krav på behandling etter forordningens avdeling III kapittel 1.

b) Artikkel 18 nr. 1 i den nevnte avtale for personer som har krav på behandling etter
forordningens avdeling III kapittel 1, idet det relevante pass skal erstatte blankett E 111
for østerrikske statsborgere som har fast opphold på østerriksk territorium, og for
britiske statsborgere som har fast opphold på Det forente kongerikes territorium (unntatt
Gibraltar) med hensyn til alle ytelser omfattet av nevnte blankett.

c) Avtale av 30. november 1994 om refusjon av utgifter til trygdeytelser.
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98. PORTUGAL - FINLAND

Ingen avtale.

99. PORTUGAL - SVERIGE

Ingen.

100. PORTUGAL - DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 3 og 4 i vedlegget til forvaltningsavtalen av 31. desember 1981 om gjennomføring av
protokollen om medisinsk behandling av 15. november 1978.

101. FINLAND - SVERIGE

Artikkel 23 i nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992: Avtale om gjensidig avkall på
refusjon av utgifter etter forordningens artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3
(utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdommer
og ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (utgifter til
administrativ kontroll og legekontroll).

102. FINLAND - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.

103. SVERIGE - DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.
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VEDLEGG 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

FREMGANGSMÅTE VED UTBETALING AV YTELSER

(Artikkel 4 nr. 6, artikkel 53 nr. 1 og artikkel 122 i gjennomføringsforordningen)

Alminnelig merknad

Etterbetalinger og annen engangsbetaling skal i prinsippet foretas gjennom kontaktorganene. Løpende og
andre utbetalinger skal foretas etter fremgangsmåtene angitt i dette vedlegg.

A. BELGIA

Direkte utbetaling.

B. DANMARK

Direkte utbetaling.

C. TYSKLAND

1. Pensjoner for arbeidere (uførhet, alder, dødsfall):

a) i forhold til Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Portugal og Det forente kongerike: Direkte utbetaling

b) i forhold til Nederland Betaling gjennom kontaktorganene (felles anvendelse av artikkel 53
til 58 i gjennomføringsforordningen og bestemmelsene angitt i vedlegg 5)

2. Pensjoner til tjenestemenn og gruvearbeidere (uførhet, alder, dødsfall):

a) i forhold til Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg,
Portugal og Det forente kongerike: Direkte utbetaling

b) i forhold til Nederland: Betaling gjennom kontaktorganene (felles anvendelse av artikkel 53
til 58 i gjennomføringsforordningen og bestemmelsene angitt i vedlegg 5)

3. Alderspensjon for gårdbrukere: Direkte utbetaling

4. Yrkesskadetrygd:

a) i forhold til Spania, Hellas, Italia, Nederland og Portugal: Betaling gjennom
kontaktorganene (etter gjennomføringsforordningens artikkel 53 til 58 i forbindelse med
de bestemmelser som er nevnt i vedlegg 5),

b) i forhold til Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg og Det forente kongerike:
Direkte betaling med mindre det er fastsatt andre bestemmelser i særlige tilfeller.

D. SPANIA

Direkte utbetaling.

E. FRANKRIKE

1. Alle ordninger med unntak av ordningen for sjøfolk: Direkte utbetaling

2. Ordning for sjøfolk: Betaling gjennom utbetalingsorganet i den medlemsstat der mottakeren er
bosatt
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F. HELLAS

Direkte utbetaling

G. IRLAND

Direkte utbetaling.

H. ITALIA

a) Arbeidstakere

1. Uføre-, alders- og etterlattepensjoner:

a) i forhold til Belgia, Danmark, Spania, Frankrike (med unntak av de franske kassene
for gruvearbeidere), Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Det forente
kongerike: Direkte utbetaling

b) i forhold til Tyskland og de franske kassene for gruvearbeidere: Betaling gjennom
kontaktorganene

2. Pensjoner ved yrkesskade og yrkessykdom: Direkte utbetaling

b) Selvstendig næringsdrivende: Direkte utbetaling

I. LUXEMBOURG

Direkte utbetaling.

J. NEDERLAND

1. I forhold til Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal
og Det forente kongerike: Direkte utbetaling

2. I forhold til Tyskland: Betaling gjennom kontaktorganene (anvendelse av bestemmelsene
angitt i vedlegg 5)

K. ØSTERRIKE

Direkte utbetaling.

L. PORTUGAL

Direkte utbetaling.

M. FINLAND

Direkte utbetaling.

N. SVERIGE

Direkte utbetaling

O. DET FORENTE KONGERIKE

Direkte utbetaling.
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VEDLEGG 7 (A) (B)

BANKER

(Artikkel 4 nr. 7, artikkel 55 nr. 3 og artikkel 122 i gjennomføringsforordningen)

A. BELGIA: Ingen

B. DANMARK: Danmarks Nationalbank (Danmarks nasjonalbank), København

C. TYSKLAND: Deutsche Bundesbank (den tyske forbundsbanken), Frankfurt am Main

D. SPANIA: Banco Exterior de España (Spanias utenriksbank), Madrid

E. FRANKRIKE: Banque de France (den franske nasjonalbank), Paris

F. HELLAS: Trapeza ths Elladoz, Aqhna (den greske nasjonalbank), Aten

G. IRLAND: Central Bank of Ireland (den irske sentralbank), Dublin

H. ITALIA: Banca Nazionale del Lavoro (den italienske arbeidsbank), Roma

I. LUXEMBOURG: Caisse d�épargne (sparebanken), Luxembourg

J. NEDERLAND: Ingen

K. ØSTERRIKE: Österreichische Nationalbank (Østerrikes nasjonalbank), Wien

L. PORTUGAL: Banco de Portugal (Portugals nasjonalbank), Lisboa

M. FINLAND: Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken AB, Helsingfors

N. SVERIGE: Ingen

O. DET FORENTE
KONGERIKE: Storbritannia: Bank of England (Englands nasjonalbank), London

Nord-Irland: Northern Bank Limited, Belfast

Gibraltar: Barclays Bank, Gibraltar
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VEDLEGG 8 (B) (12) (13)

TILSTÅELSE AV FAMILIEYTELSER

(Gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 8, artikkel 10a bokstav d) og artikkel 122)

Gjennomføringsforordningens artikkel 10a bokstav d) får anvendelse:

A. Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende

a) med en referanseperiode på én kalendermåned i forholdet:

- mellom Belgia og Tyskland

- mellom Belgia og Spania

- mellom Belgia og Frankrike

- mellom Belgia og Hellas

- mellom Belgia og Irland

- mellom Belgia og Luxembourg

- mellom Belgia og Østerrike

- mellom Belgia og Portugal

- mellom Belgia og Finland

- mellom Belgia og Sverige

- mellom Belgia og Det forente kongerike

- mellom Tyskland og Spania

- mellom Tyskland og Frankrike

- mellom Tyskland og Hellas

- mellom Tyskland og Irland

- mellom Tyskland og Luxembourg

- mellom Tyskland og Østerrike

- mellom Tyskland og Portugal

- mellom Tyskland og Finland

- mellom Tyskland og Sverige

- mellom Tyskland og Det forente kongerike

- mellom Spania og Østerrike
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- mellom Spania og Finland

- mellom Spania og Sverige

- mellom Frankrike og Luxembourg

- mellom Frankrike og Østerrike

- mellom Frankrike og Finland

- mellom Frankrike og Sverige

- mellom Irland og Østerrike

- mellom Irland og Sverige

- mellom Luxembourg og Østerrike

- mellom Luxembourg og Finland

- mellom Luxembourg og Sverige

- mellom Nederland og Østerrike

- mellom Nederland og Finland

- mellom Nederland og Sverige

- mellom Østerrike og Portugal

- mellom Østerrike og Finland

- mellom Østerrike og Sverige

- mellom Østerrike og Det forente kongerike

- mellom Portugal og Frankrike

- mellom Portugal og Irland

- mellom Portugal og Luxembourg

- mellom Portugal og Finland

- mellom Portugal og Sverige

- mellom Portugal og Det forente kongerike,

- mellom Finland og Sverige

- mellom Finland og Det forente kongerike

- mellom Sverige og Det forente kongerike

b) med en referanseperiode på tre kalendermåneder i forholdet:

- mellom Danmark og Tyskland

- mellom Nederland og Tyskland, Danmark, Frankrike, Luxembourg og Portugal.
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B. Selvstendig næringsdrivende

med en referanseperiode på tre kalendermåneder i forholdet:

- mellom Belgia og Nederland.

C. Arbeidstakere

med en referanseperiode på en kalendermåned i forholdet:

- mellom Belgia og Nederland.
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VEDLEGG 9 (A) (B) (2) (12) (14)

BEREGNING AV DE GJENNOMSNITTLIGE ÅRLIGE UTGIFTER TIL NATURALYTELSER

(Gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 9, artikkel 94 nr. 3 bokstav a) og artikkel 95 nr. 3 bokstav a))

A. BELGIA

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal den alminnelige
trygdeordningen tas i betraktning.

Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 94 og 95 i de tilfeller der forordningens
artikkel 35 nr. 2 får anvendelse, skal likevel ordningen for pliktig syketrygd for selvstendig
næringsdrivende tas i betraktning ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser.

B. DANMARK

De gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal beregnes ved å ta hensyn til de ordninger
som er hjemlet i lov om offentlig syketrygd, lov om sykehus og, når det gjelder utgifter til attføring,
lov om sosial hjelp.

C. TYSKLAND

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal følgende
trygdeinstitusjoner tas i betraktning:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 94 nr. 3 bokstav a):

a) Ortskrankenkassen (de lokale sykekassene)

b) Betriebskrankenkassen (bedriftssykekassene)

c) Innungskrankenkassen (sykekassene for håndverkere)

d) Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for gruvearbeidere)

e) Seekasse (trygdekassen for sjøfolk)

f) Ersatzkassen für Arbeiter (erstatningskassene for arbeidere)

g) Ersatzkassen für Angestellte (erstatningskassene for funksjonærer)

h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (sykekassene for landbruket)

avhengig av hvilken kasse som har gitt ytelsene

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 95 nr. 3 bokstav a):

a) Ortskrankenkassen (de lokale sykekassene)

b) Bundesknappschaft (forbundstrygdeinstitusjonen for gruvearbeidere)

avhengig av hvilken kasse som har gitt ytelsene
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D. SPANIA

De gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal beregnes ved å ta hensyn til naturalytelsene
som gis innen det spanske offentlige helsevesen.

E. FRANKRIKE

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal den alminnelige
trygdeordningen tas i betraktning.

F. HELLAS

De gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal beregnes ved å ta i betraktning den alminnelige
trygdeordningen som administreres av � Idruma Koinwnikwn Asfalisewn (IKA), Ajhna
(Instituttet for trygd).

G. IRLAND

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal de naturalytelser tas i
betraktning som gis av syketrygdorganene (Health Services) som er nevnt i vedlegg 2, i samsvar med
bestemmelsene i helsetjenestelovene (Health Acts) 1947-1970.

H. ITALIA

De gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal beregnes ved å ta hensyn til de ytelser som
gis av det offentlige helsevesen i Italia.

I. LUXEMBOURG

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal samtlige sykekasser og
sykekassenes landsforening tas i betraktning.

J. NEDERLAND

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal den alminnelige
trygdeordningen tas i betraktning.

Det skal imidlertid foretas en reduksjon av hensyn til virkningene av:

1. uføretrygden (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)

2. forsikring for særlige utgifter ved sykdom (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ)

K. ØSTERRIKE

Ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal tas i betraktning de ytelser
som er gitt av Gebietskrankenkassen (regionale sykekasser)

L. PORTUGAL

De gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal beregnes ved å ta hensyn til ytelser fra det
offentlige helsevesen.
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M. FINLAND

Ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal det tas hensyn til ordningene
for offentlige helse- og sykehustjenester og til refusjoner fra syketrygden og rehabiliteringstjenester
tilstått av Kansaneläketos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen), Helsingfors.

N. SVERIGE

Ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal det tas hensyn til ytelser
fra den nasjonale trygdeordning.

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ved beregningen av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal de ytelser tas i betraktning
som gis av det offentlige helsevesen (National Health Service) i Det forente kongerike.
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VEDLEGG 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUSJONER OG ORGANER UTPEKT AV DE KOMPETENTE MYNDIGHETER

(Gjennomføringsforordningens artikkel 4 nr. 10)

A. BELGIA

Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 10b:

Arbeidstakere:

Selvstendig næringsdrivende:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 og
gjennomføringsforordningens artikkel 11 nr. 1 bokstav a)
og nr. 2 og artikkel 12 a, artikkel 13 og artikkel 14:

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14b nr. 1 og
gjennomføringsforordningens artikkel 11:

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14a og
gjennomføringsforordningens artikkel 11 a nr. 1 bokstav a)
og artikkel 12 a:

3a. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c og gjennom-
føringsforordningens artikkel 12a:

Arbeidstakere:

Selvstendig næringsdrivende:

4. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 og

- gjennom-føringsforordningens artikkel 11 nr. 1 bokstav b):

- gjennomføringsforordningens artikkel 11a nr. 1
bokstav b):

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85 nr. 2 og
artikkel 88:

Den trygdeinstitusjon som den trygdede er medlem av

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles � Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen (direktoratet for trygd for selv-
stendig næringsdrivende), Brussel

Office national de sécurité sociale, Bruxelles - Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid (det nasjonale trygdekontor), Brussel

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins - Hulp-
en voorzorgskas voor zeevarenden (hjelpe- og velferdskasse for
sjøfolk), Antwerpen

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen (direktoratet for trygd for
selvstendig næringsdrivende), Brussel

Office national de sécurité sociale, Bruxelles -Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid (det nasjonale trygdekontor), Brussel

Institut national d�assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen (direktoratet for trygd for
selvstendig næringsdrivende), Brussel

Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service
des relations internationales, Bruxelles - Ministerie van Sociale
Voorzorg, Secretariaat-Generaal, Dienst Internationale
Betrekkingen, Brussel - (félagsmálaráðuneytið,
ráðuneytisskrifstofan, alþjóðasamskiptadeild)

Ministère des classes moyennes, Administration des affaires
sociales, Bruxelles - Ministerie van Middenstand, Administratie
Sociale zaken (departementet for middelklassen, sosialavdelingen),
Brussel
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a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
102 nr. 2:

a) sykdom, svangerskap eller fødsel og yrkesskade:

i) som hovedregel:

ii) for personer som omfattes av den oversjøiske
trygdeordning:

iii) for tidligere arbeidstakere i Belgisk Kongo og
Ruanda-Urundi:

b) yrkessykdom:

c) arbeidsløshet:

i) som hovedregel:

ii) for sjøfolk:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
113 nr. 2:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
11 nr. 1, artikkel 11a nr. 1, artikkel 12a, artikkel 13 nr. 2 og
3 og artikkel 14 nr. 1, 2 og 3:

Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
113 nr. 2:

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav
b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og artikkel 14b nr. 1 og 2:

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 og gjennom-
føringsforordningens artikkel 10b:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1 og artikkel 82 nr. 2:

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor arbeids-
voorziening (arbeidsdirektoratet), Brussel

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden
ter koopvaardij (hyresentralen for sjøfolk i handelsflåten),
Antwerpen

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (direktorat
for syke- og uføretrygd), Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Office de sécurité social d�outre-mer - Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid (direktoratet for den oversjøiske trygdeordning),
Brussel

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles - Fonds voor
beroepsziekten (fondet for yrkessykdommer), Brussel

Office national de l�emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening (arbeidsdirektoratet), Brussel

Pool des marins de la marine marchande - Pool van de zeelieden
ter koopvaardij (hyresentralen for sjøfolk i handelsflåten),
Antwerpen

Institut national d�assurance maladie-invalidité, Bruxelles -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (direktorat
for syke- og uføretrygd), Brussel

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Det sosiale utvalg i bostedskommunen. I kommunene København,
Odense, Ålborg og Århus: Magistraten (kommuneadministra-
sjonen)

B. DANMARK
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5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 85 nr. 2:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
102 nr. 2:

a) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36 og 63:

b) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 70 nr. 2:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 110:

a) ytelser i henhold til forordningens avdeling III
kapittel 1 og 5:

b) kontantytelser i henhold til forordningens avdeling
III kapittel 1 og ytelser i henhold til forordningens
avdeling III kapittel 2, 3, 7 og 8:

c) ytelser i henhold til forordningens avdeling III
kapittel 4:

d) ytelser i henhold til forordningens avdeling III
kapittel 6:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr. 1:

a) avhengig av arten av det sist utførte arbeid:

b) dersom det ikke er mulig å fastslå arten av det sist
utførte arbeid:

c) for personer som etter nederlandsk lovgivning har
vært trygdet i den alminnelige alderspensjonsordningen
(Algemene Ouderdomswet), mens de utførte et arbeid
som etter tysk lovgivning ikke er underlagt
trygdeplikt:

2. Ved anvendelse av :

a) forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a, artikkel 14b
nr. 1 og ved avtaler i henhold til forordningens artikkel
17 i forbindelse med gjennomføringsforordningens
artikkel 11,

b) forordningens artikkel 14a nr. 1 bokstav a og artikkel
14b nr. 2 og ved avtaler i henhold til forordningens
artikkel 17 i forbindelse med gjennomførings-
forordningens artikkel 11a,

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (direktoratet for
arbeidsløshetstrygden), København

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (direktoratet for
arbeidsløshetstrygden), København

Sundhedsministeriet (Helsedepartementet), København

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direktoratet for trygd
og sosialhjelp), København.

Arbejdsskadestyrelsen, København

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, København.

Pensjonsinstitusjonene for arbeidere og funksjonærer angitt for
de enkelte medlemsstater i vedlegg 2

Pensjonsinstitusjonene for arbeidere angitt for de enkelte
medlemsstater i vedlegg 2

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

C. TYSKLAND
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c) forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b, artikkel 14
nr. 3, artikkel 14a nr. 2, 3 og 4 og artikkel 14c bokstav
a) og ved avtaler i henhold til forordningens artikkel
17 i forbindelse med gjennomføringsforordningens
artikkel 12a:

i) person som er syketrygdet:

ii) person som ikke er syketrygdet:

- Funksjonærer:

- Arbeidere:

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav
b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og artikkel 14b nr. 1
[i forbindelse med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav
b)], artikkel 14b nr. 2 [i forbindelse med forordningens
artikkel 14a nr. 1 bokstav b)] og artikkel 17:

4. Ved anvendelse av:

a) gjennomføringsforordningens artikkel 13 nr. 2 og 3 og
artikkel 14 nr. 1, 2 og 3:

b) gjennomføringsforordningens artikkel 13 nr. 4 og
artikkel 14 nr. 4:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80
nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 85
nr. 2:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 91
nr. 2:

a) Barnetrygd utbetalt i henhold til forordningens artikkel 77
og 78,

b) barnetillegg til pensjoner fra lovfestede pensjons-
ordninger:

8. Ved anvendelse av:

a) forordningens artikkel 36 og gjennomførings-
forordningens artikkel 102 nr. 2:

b) forordningens artikkel 63 og gjennomførings-
forordningens artikkel 102 nr. 2:

c) forordningens artikkel 75 og gjennomførings-
forordningens artikkel 102 nr. 2:

Institusjonen der vedkommende er trygdet

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygde-
institusjonen for funksjonærer), Berlin

Kompetent trygdeinstitusjon for arbeidere

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (det
tyske forbindelsesorgan for sykekasser - utlandet), Bonn

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (den alminnelige lokale
sykekasse i Bonn), Bonn

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (den alminnelige lokale
sykekasse i Bonn), Bonn, unntatt når vedkommende er tilsluttet
en erstatningskasse (Ersatzkasse)

Arbeitsamt (arbeidsformidlings-kontoret) i det distrikt i Tyskland
der arbeidstakeren sist var bosatt eller oppholdt seg, eller dersom
arbeidstakeren verken var bosatt eller oppholdt seg i Tyskland
under sitt siste arbeid, det Arbeitsamt i det distrikt der
arbeidstakerens siste arbeidssted i Tyskland ligger

Det Arbeitsamt der arbeidstakerens siste arbeidssted i Tyskland
ligger

Arbeitsamt (arbeidsformidlings-kontoret) Nürnberg

De pensjonsinstitusjoner for arbeidere, funksjonærer og gruve-
arbeidere som er angitt som kompetente institusjoner i vedlegg 2
avsnitt C punkt 2

AOK - Bundesverband (forbundssammenslutningen av lokale
sykekasser), Bonn 2

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Sentralforbundet av yrkes- og fagforeninger), St. Augustin,

Bundesanstalt für Arbeit (forbundsinstitusjonen for arbeid),
Nürnberg.
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9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 113 nr. 2:

a) refusjon av naturalytelser som uberettiget er gitt til
arbeidstakere ved fremleggelse av bekreftelsen
omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 20
nr. 2:

b) refusjon av naturalytelser som uberettiget er gitt til
arbeidstakere ved fremleggelse av bekreftelsen
omhandlet i gjennomføringsforordningens artikkel 62
nr. 2:

10. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14d nr. 3:

1. Ved anvendelse av gjennomomførings-forordningens artikkel
6 nr. 1 (unntatt den særlige avtale om sjømenn, inngått
medinstitutt for sosiale saker for sjøfolk) artikkel 13 nr. 2
og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3, artikkel 11 nr. 1, artikkel 11a,
12a og 109:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
102 nr. 2, (unntatt ordningen for sjømenn og unntatt
arbeidsløshet), artikkel 110 og artikkel 113 nr. 2:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
38, nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 85 nr. 2 og artikkel 86 nr.
2, unntatt ordningen for sjømenn:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr. 1(den særlige avtale om sjømenn), artikkel 38 nr. 1
(ordningen for sjømenn), artikkel 70 nr.1, artikkel 80 nr. 2,
artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85 nr. 2, artikkel 86 nr.
2 og artikkel 102 nr. 2 (unntatt arbeidsløshet):

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
102 nr. 2 ved arbeidsløshet:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2 ved arbeidsløshet,
unntatt ordningen for sjømenn:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr. 1:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11
nr. 1 bokstav a) og artikkel 12a:

a) Moderlandet Frankrike:

i) som hovedregel:

AOK - Bundesverband (forbundssammenslutningen av lokale
sykekasser), gjennom refusjonsfondet omhandlet i

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Sentralforbundet av yrkes- og fagforeninger), St. Augustin.

Institusjonen som det innbetales pensjonsavgift til, eller, dersom
kravet fremmes samtidig med eller etter kravet om pensjon, den
institusjon som skal behandle kravet.

Tesorería de la Seguridad Social (den alminnelige trygdekasse)

Instituto Nacional de la Seguridad Social (det nasjonale institutt
for trygd), Madrid,

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (provinsdirektoratene under det nasjonale institutt for
trygd)

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina
(provinsdirektoratene under institutt for sosiale saker for sjøfolk)

Instituto Nacional de Empleo (det nasjonale institutt for arbeid),
Madrid

Direcciones Provinciales del Instituto de Empleo
(provinsdirektoratene under det nasjonale institutt for arbeid)

Direction régionale de la sécurité sociale (det regionale
trygdedirektorat)

Caisse primaire d�assurance maladie (den lokale sykekasse)

D. SPANIA

E. FRANKRIKE
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ii) landbruksordning:

iii) ordning for gruvearbeidere:

iv) ordning for sjøfolk:

b) Oversjøiske departementer:

i) som hovedregel:

ii) ordning for sjøfolk:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11a
nr. 1 og artikkel 12a:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 13
nr. 2 og 3 og artikkel 14 nr. 3:

4a. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c og gjennom-
føringsforordningens artikkel 12a nr. 7 og 8:

a) gjennomføringsforordningens artikkel 12a nr. 7:

i) lønnet arbeid i Frankrike og selvstendig nærings-
virksomhet utenfor landbruket i en annen
medlemsstat:

ii) lønnet arbeid i Frankrike og selvstendig nærings-
virksomhet innen landbruket i en annen
medlemsstat:

b) gjennomføringsforordningens artikkel 12a nr. 8:

i) selvstendig næringsvirksomhet utenfor land-
bruket i Frankrike:

ii) selvstendig næringsvirksomhet innen landbruket
i Frankrike:

c) ved utøvelse av selvstendig næringsvirksomhet
utenfor landbruket i Frankrike og lønnet arbeid i Lux-
embourg:

5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 i forbindelse
med artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14a nr. 1:

i) ordninger utenfor landbruket:

ii) landbruksordning:

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Société de secours minière (hjelpeforeningen for gruvearbeidere)

Section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires
maritimes (avdelingen «pensjonskasse for sjøfolk» under
sjøfartsdirektoratet)

Caisse générale de sécurité sociale (den alminnelige trygdekasse)

Section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires
maritimes (avdelingen «pensjonskasse for sjøfolk» under
sjøfartsdirektoratet)

Caisses mutuelles régionales (de regionale sykekassene)

Caisse primaire d�assurance maladie de la région parisienne (den
lokale sykekasse for Paris-regionen)

Caisse mutuelle régionale (regionssykekassen)

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekasse
for landbruket)

Caisse mutuelle régionale (regionssykekassen)

Caisse de mutualité sociale agricole (den gjensidige trygdekassen
for landbruket)

skal blankett E 101 utstedes til vedkommende som skal fremlegge
denne for regionssykekassen.

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (region-
direktoratet for helse- og sosialspørsmål)

Direction régionale de l�agriculture et de la forêt - service régional
de l�inspection du travail, de l�emploi et de la politique sociale
agricole (regiondirektoratet for landbruk og skogbruk -
regioninspeksjon for arbeid, ansettelsesforhold og sosialpolitikk
i landbruket), Paris
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6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 80, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 85 nr. 2:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 84:

a) full arbeidsløshet:

b) delvis arbeidsløshet:

8. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og 63 i
forbindelse med gjennomføringsforordningens artikkel 102
nr. 2:

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
113 nr. 2:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr.1:

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 og
artikkel 14b nr. 2 i forbindelse med gjennomførings-
forordningens artikkel 11a nr. 1 bokstav a):

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 2  bokstav
b) i) og gjennomføringsforordningens artikkel 12a nr. 1:

4. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14a nr. 1, artikkel
14b nr. 2 i forbindelse med gjennomføringsforordningens
artikkel 11a nr. 1 bokstav a):

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

Direction départementale du travail et de la main-d�oeuvre
(departements-direktoratet for arbeids- og arbeidskraftspørsmål)
på det sted der arbeidet det bes om bekreftelse for, er utført

Section locale de l�Agence nationale pour l�emploi (den lokale
avdeling av den nasjonale arbeidsformidling)

Kommunen der familiemedlemmene er bosatt

Association pour l�emploi dans l�industrie et le commerce
(Assédic) (forbundet for sysselsetting i industri og handel) på
vedkommendes bosted

Direction départementale du travail et de la main-d�oeuvre
(departementsdirektoratet for arbeids- og arbeidskraftspørsmål)
på vedkommendes arbeidssted

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
(sentraltrygdekontoret for vandrearbeidere), Paris  Association
pour l�emploi dans l�industrie et le commerce (Assédic) (forbundet
for sysselsetting i industri og handel)

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
(sentraltrygdkontoret for vandrearbeidere), Paris

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna, Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT) Peiraiaz (Pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

F. HELLAS
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4a. Ved anvendelse av artikkel 14c i forordning (EØF)
nr. 1408/71 og artikkel 12a i forordning (EØF) nr. 574/72:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 14d
nr. 3:

a) som hovedregel:

b) for sjøfolk:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 13
nr. 2 og 3 og artikkel 14 nr. 1 og 2:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80
nr. 2 og artikkel 85 nr. 2:

 8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 81:

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102
nr. 2:

a) barnetrygd, arbeidsløshet:

b) ytelser til sjøfolk:

c) andre ytelser:

9a. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 110:

a) barnetrygd, arbeidsløshet:

b) ytelser til sjøfolk:

c) andre ytelser:

10. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 82
nr. 2:

� Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd, Aten)

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk, Pireus)

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd, Aten)

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT) Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk, Pireus)

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd, Aten)

Organismos Apascolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidskontoret), Aten

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

Organismos Apascolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidskontoret), Aten

Oikos Nautou, Peiraias (sjøfolkenes hus), Pireus

� Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

Organismos Apascolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidskontoret), Aten

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

� Idruma Koinwnikwn Asfalisewn (IKA), Aqhna,  (instituttet
for trygd), Aten

Organismos Apascolhsews Ergatikou Dunamikou
(OAED), Aqhna (arbeidskontoret), Aten
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11. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 113
nr. 2:

a) ytelser til sjøfolk:

b) andre ytelser:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c og
gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr. 1, artikkel 11
nr. 1, artikkel 11a nr. 1, artikkel 12a, artikkel 13 nr. 2 og 3,
artikkel 14 nr. 1, 2 og 3, artikkel 38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1,
artikkel 85 nr. 2, artikkel 86 nr. 2 og artikkel 91 nr. 2:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

3. a) Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og
artikkel 63 og gjennomføringsforordningens artikkel
102 nr. 2:

b) Ved anvendelse av forordningens artikkel 70 og
gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2:

4. a) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 110 (for kontantytelser):

b) Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 110 (for naturalytelser) og artikkel 113 nr.2:

1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr. 1:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11
nr. 1, artikkel 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3:

Nautiko Apomaciko Tameio (NAT), Peiraias (Pensjons-
kassen for sjøfolk), Pireus

�Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (IKA), Aqhna (instituttet
for trygd), Aten

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin,
herunder distriktskontorene som er ansvarlige for ytelser ved
arbeidsløshet

Department of Health (helsedepartementet), Dublin

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

Department of Social Welfare (Sosialdepartementet), Dublin

Eastern Health Board, Dublin 8

Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly

Mid Western Health Board, Limerick

North Eastern Health Board, Ceannanus Mor, Co. Meath

North Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim

South Eastern Health Board, Kilkenny

Southern Health Board, Cork

Western Health Board, Galway

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Arbeids- og
sosialdepartementet), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

G. IRLAND

H. ITALIA
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3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11a
og artikkel 12a:

for leger:

for apotekere:

for veterinærer:

for jordmødre:

for ingeniører og arkitekter:

for landmålere:

for advokater og sakførere:

for økonomer:

for revisorer og økonomiske rådgivere:

for arbeidskonsulenter:

for notarer:

for tollspeditører:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 38
nr. 1:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80
nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85 nr. 2, artikkel
88 og artikkel 91 nr. 2:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102
nr. 2:

a) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for leger)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (det
nasjonale velferds- og hjelpekontor for apotekere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale
velferds- og hjelpekontor for veterinærer)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (det
nasjonale velferds- og hjelpekontor for jordmødre)

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (den
nasjonale velferdskasse for ingeniører og arkitekter)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
(den nasjonale velferds- og hjelpekasse for landmålere)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati
e dei procuratori (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
advokater og sakførere)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
økonomer)

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for
revisorer og økonomiske rådgivere)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for
arbeidskonsulenter)

Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer)

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali
(velferdsfondet for tollspeditører)

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), distriktskontorene

 Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma
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b) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 63:

i) naturalytelser:

ii) proteser og større hjelpemidler:

c) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 70:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 113
nr. 2:
a) sykdom (herunder tuberkulose):

b) yrkesskade og yrkessykdom:

i) naturalytelser:

ii) proteser og større hjelpemidler:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14d nr. 3:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6
nr. 1:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11
nr. 1, artikkel 11a, artikkel 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2
og 3:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 10b
og 12a:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80
nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 85
nr. 2:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 91
nr. 2:

a) Uførhet, alder, dødsfall (pensjoner):

i) for arbeidere:

ii) for funksjonærer og utøvere av frie yrker:

iii) for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri:

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd), Roma

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale
velferdsinstitusjon), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Ministero della sanità (helsedepartementet), Roma

Istituto nazionale per l�assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (den nasjonale institusjon for yrkesskadetrygd), Roma

Den kompetente institusjon for den type inntektsgivende arbeid
som utføres

Den relevante ordning for den aktuelle type lønnet arbeid eller
selvstendig næringsvirksomhet som sist er utført i
storhertugdømmet

Inspection générale de la sécurité sociale (overinspeksjon for
trygd), Luxembourg

Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg (felles senter
for trygden), Luxembourg

Administration de l�emploi (arbeidsdirektoratet), Luxembourg

Den sykekasse der vedkommende sist var trygdet

Établissement d�assurance contre la vieillesse et l�invalidité
(institusjon for alders- og uføretrygd), Luxembourg

Caisse de pension des employés privés (pensjonskasse for
funksjonærer i privat sektor), Luxembourg

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
(pensjonskasse for selvstendig næringsdrivende innen håndverk,
handel og industri), Luxembourg

I. LUXEMBOURG
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iv) for selvstendig næringsdrivende innen landbruk:

b) Familieytelser:

8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102
nr. 2:

a) sykdom og svangerskap eller fødsel:

b) yrkesskade:

c) arbeidsløshet:

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 113
nr. 2:

a) sykdom, svangerskap eller fødsel:

b) yrkesskade:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 og gjennom-
føringsforordningens artikkel 6 nr. 1, artikkel 10 b, artikkel 11
nr. 1 og 2, artikkel 11a nr. 1 og 2, artikkel 12a, artikkel 13
nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1 og 2:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 14
nr. 3 på de av De europeiske fellesskaps hjelpepersonale
som ikke er bosatt i Nederland (gjelder bare naturalytelser):

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 82
nr. 2:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102
nr. 2:

a) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36 og
artikkel 63:

b) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 70:

Caisse de pension agricole, (pensjonskassen for landbruket),
Luxembourg

Caisse nationale des prestations familiales (sentralkassen for
familieytelser), Luxembourg

Union des caisses de maladie (sykekassenes landsforening), Lux-
embourg

Association d�assurance contre les accidents, section industrielle
(forbundet for yrkesskadetrygd, industriavdelingen), Luxembourg

Administration de l�emploi (arbeidsdirektoratet), Luxembourg

Union des caisses de maladie (sykekassenes landsforening), Lux-
embourg

Association d�assurance contre les accidents, section industrielle
(forbundet for yrkesskadetrygd, industriavdelingen), Luxembourg

Sociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Amstelveen

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (den alminnelige
gjensidige nederlandske sykekasse), Utrecht

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (den nye alminnelige
bedriftssammenslutning), Amsterdam

Ziekenfondsraad (sykekasserådet), Amstelveen

Algemeen Werkloosheidsfonds (den alminnelige arbeidsløshets-
kasse), Zoetermeer

J. NEDERLAND
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1. ....

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b
og artikkel 17:

Ved anvendelse av forordningens artikkel 14d nr. 3:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11,
11a, 12a, 13 og 14:

a) når den berørte person omfattes av østerriksk
lovgivning og er dekket av syketrygden:

b) når den berørte person omfattes av østerriksk
lovgivning og ikke er dekket av syketrygden:

c) I alle andre tilfeller:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 38
nr. 1 og artikkel 70 nr. 1:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80
nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 85
nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 når det gjelder Karenzurlaubsgeld
(særskilt stønad ved svangerskap og fødsel):

7. Ved anvendelse av:

a) gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 i
forbindelse med forordningens artikkel 36 og 63:

b) gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 i
forbindelse med forordningens artikkel 70:

8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 110:

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 113
nr. 2:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (forbundsministeren for
arbeid og sosiale saker), Wien, i samarbeid med Bundesminister
für Jugend und Familie (forbundsministeren for ungdom og
familie), Wien

Den kompetente institusjon

Den kompetente syketrygdinstitusjon

Den kompetente institusjon for ulykkestrygd

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

Den kompetente Gebietskrankenkasse (regionale sykekasse) på
familiemedlemmenes bosted

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des Arbeits-
marktservice (regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold) på ar-
beidstakerens seneste bosted eller oppholdssted eller på det
seneste arbeidsstedet

Det kompetente Regionale Geschäftsstelle des Arbeits-
marktservice (regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold) på ar-
beidstakerens seneste bosted eller oppholdssted eller på det siste
arbeidsstedet

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice
(regionkontoret for arbeidsmarkedsforhold for Wien)

- den kompetente institusjon, eller

- dersom ingen østerriksk institusjon har kompetanse,
institusjonen på bostedet

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
(østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien,
forutsatt at slik refusjon av utgifter til naturalytelser dekkes av
syketrygdavgifter pensjonistene har innbetalt til nevnte
hovedsammenslutning

K. ØSTERRIKE
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I. FASTLANDET

1. Ved anvendelse av artikkel 17 i forordningen:

2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 11a i
gjennomføringsforordningen:

3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennomførings-
forordningen:

4. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 2 og 3 i gjennom-
føringsforordningen:

5. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 1 og 2 i gjennom-
føringsforordningen:

6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennomførings-
forordningen:

7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 2 og
5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 nr. 1 annet
punktum i gjennomføringsforordningen (med hensyn
til utstedelse av attester):

8. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 2, artikkel 38 nr. 1,
artikkel 70 nr. 1, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 i
gjennomføringsforordningen:

9. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 6 og 7, artikkel 18
nr. 3, 4, og 6, artikkel 20, artikkel 21 nr. 1, artikkel 22,
artikkel 31  nr. 1 første punktum og artikkel 34 nr. 1
og nr. 2 første ledd i gjennomføringsforordningen (med
hensyn til institusjonen på bostedet eller oppholds-
stedet, avhengig av omstendighetene):

10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og
artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsforordningen:

11. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 i gjennomførings-
forordningen:

II. DEN SELVSTYRTE REGION MADEIRA

1. Ved anvendelse av artikkel 17 i forordningen:

2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 11a i
gjennomføringsforordningen:

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) som
den utstasjonerte arbeidstaker er tilsluttet

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) på
det sted arbeidstakeren bor eller er tilsluttet, avhengig av
omstendighetene

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter),
Lisboa

Centro Nacional de Pensões (det nasjonale senter for pensjoner),
Lisboa

Forvaltningsmyndighet på det sted familiemedlemmene bor

Administração Regional de Saúde (regional helseadministrasjon)
på vedkommendes bosted eller oppholdssted

Centro Regional de Segurança Social (regionalt trygdesenter) som
vedkommende senest var tilsluttet

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Secretário Regional dos Assuntos Sociais (regionalsekretær for
sosiale saker), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

L. PORTUGAL
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3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennomførings-
forordningen:

4. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 2 og 3 i gjennom-
føringsforordningen:

5. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 1 og 2 i gjennom-
føringsforordningen:

6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennom-
føringsforordningen:

7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 2
og 5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 nr. 1 annet
punktum i gjennomføringsforordningen (med hensyn
til utstedelse av attester):

8. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 2, artikkel 38 nr. 1,
artikkel 70 nr. 1, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 i
gjennomføringsforordningen:

9. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 6 og 7, artikkel 18
nr. 3, 4, og 6, artikkel 20, artikkel 21 nr. 1, artikkel 22,
artikkel 31 nr. 1 første punktum og artikkel 34 nr. 1 og
nr. 2 første ledd i gjennomføringsforordningen (med
hensyn til institusjonen på bostedet eller oppholds-
stedet, avhengig av omstendighetene):

10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og
artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsforordningen:

11. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 i gjennom-
føringsforordningen:

III. DEN SELVSTYRTE REGION AZORENE

1. Ved anvendelse av artikkel 17 i forordningen:

2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 11a i
gjennomføringsforordningen:

3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennom-
føringsforordningen:

4. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 2 og 3 i gjennom-
føringsforordningen:

5. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 1 og 2 i gjennom-
føringsforordningen:

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Forvaltningsmyndighet der familiemedlemmene bor

Direcção Regional de Saúde Pública (regionalt kontor for offentlig
helse), Funchal

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Funchal

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa
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6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennom-
føringsforordningen:

 7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 nr. 2 og
5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 nr. 1 annet
punktum i gjennomføringsforordningen (med hensyn
til utstedelse av attester):

8. Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 2, artikkel 38 nr. 1,
artikkel 70 nr. 1, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 i
gjennomføringsforordningen:

9. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 6 og 7, artikkel 18
nr. 3, 4, og 6, artikkel 20, artikkel 21 nr. 1, artikkel 22,
artikkel 31 nr. 1 første punktum og artikkel 34 nr. 1 og
nr. 2 første ledd i gjennomføringsforordningen (med
hensyn til institusjonen på bostedet eller
oppholdsstedet, avhengig av omstendighetene):

10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og
artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsforordningen:

11. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 i gjennom-
føringsforordningen:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b
og 14a nr. 1 bokstav b og gjennomføringsforordningens
artikkel 11 nr. 1, artikkel 11a nr. 1, artikkel 12a, artikkel 13
nr. 2 og 3 samt artikkel 14 nr. 1 og 2:

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 10b:

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
36 og artikkel 90:

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 37b,
artikkel 38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85
nr. 2 og artikkel 86 nr. 2:

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 41
til 59:

6. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 60
til 67, 71, 75, 76 og 78:

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
80 og 81:

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Forvaltningsmyndighet på det sted der familiemedlemmene bor

Direcção Regional de Saúde (regionalt helsekontor) Angra do
Heroísmo

Direcção Regional de Segurança Social (regionalt trygdekontor),
Angra do Heroísmo

Departemento de Relações Internacionais e Convenções de
Segurança Social (departementet for internasjonale forbindelser
og trygdeavtaler), Lisboa

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, og  Työeläkelaitokset (arbeidspensjonsinstitusjoner)
og  Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, og  Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den
sentrale institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors

Som institusjon på bostedet eller oppholdsstedet, trygde-
institusjonen utpekt av Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors

Den kompetente arbeidsløshetskasse for tilleggsstønad
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors, for grunnstønad ved arbeidsløshet

M. FINLAND
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8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel
102 og 113:

9. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 110:

a) Arbeidspensjoner:

b) Yrkesskade og yrkessykdom

c) Andre tilfeller::

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 1, artikkel
14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 samt gjennomførings-
forordningens artikkel 11 nr. 1 bokstav a og artikkel 11a nr. 1:

2. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 1 bokstav b og artikkel
14a nr. 1 bokstav b når en person er utsendt til Sverige:

3. Ved anvendelse av artikkel 14b nr. 1 og 2 når en person er
utsendt til Sverige i et tidsrom på mer enn 12 måneder:

4. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 2 og 3 og
artikkel 14a nr. 2 og 3:

5. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14a nr. 4 og
gjennomføringsforordningens artikkel 11 nr. 1 bokstav b,
artikkel 11a nr. 1 bokstav b og artikkel 12a nr. 5, nr. 6 og nr. 7
bokstav a:

6. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17:

7. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund, Helsingfors, for ulykkestrygd

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (den sentrale
institusjon for pensjonsforsikring), Helsingfors, for
arbeidspensjoner

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund, Helsingfors, for ulykkestrygd

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjonen),
Helsingfors

Trygdekontoret der den berørte person er trygdet

Trygdekontoret på stedet der arbeidet utføres

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret

Trygdekontoret på bostedet

Trygdekontoret på stedet der arbeidet utføres

a) trygdekontoret på stedet der arbeidet utføres eller vil bli
utført, og

b) Riksförsäkringsverket for grupper av arbeidstakere eller
selvstendig næringsdrivende

a) Riksförsäkringsverket

b) Arbetsmarknadsstyrelsen for ytelser ved arbeidsløshet

N. SVERIGE



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.5.1999 Nr.21/249

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c, artikkel 14d
nr. 3 og artikkel 17, samt gjennomføringsforordningens
artikkel 6 nr. 1, artikkel 11 nr. 1, artikkel 11a nr. 1,
artikkel 12a, artikkel 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3,
artikkel 80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 109:

Storbritannia:

Nord-Irland:

2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og 63 samt
gjennomføringsforordningens artikkel 8, artikkel 38 nr. 1,
artikkel 70 nr. 1, artikkel 91 nr. 2, artikkel 102 nr. 2,
artikkel 110 og artikkel 113 nr. 2:

Storbritannia:

Nord-Irland:
(unntatt forordningens artikkel 36 og 63 samt
gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 og artikkel
113 nr. 2, der avsnitt «Storbritannia» kommer til
anvendelse):

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 85
nr. 2, artikkel 86 nr. 2 og artikkel 89 nr. 1:

Storbritannia:

Nord-Irland:

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Contribu-
tions Agency (avgiftsorganet), Overseas Contributions (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

Department of Health and Social Services (Helse- og
sosialdepartementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Belfast BT1 1DX

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX

Department of Health and Social Services (Helse- og
sosialdepartementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Overseas Branch (oversjøisk
avdeling), Belfast BT1 1DX

Department of Social Security (Sosialdepartementet), Benefits
Agency (organet for ytelser), Child Benefit Centre (senter for
barnetrygd), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA

Department of Health and Social Services (Helse- og
sosialdepartementet), Northern Ireland Social Security Agency
(trygdeorganet for Nord-Irland), Child Benefit Office (kontoret
for barnetrygd), Belfast BT1 1SA

O. DET FORENTE KONGERIKE
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VEDLEGG 11 (A) (B) (7)

ORDNINGER NEVNT I ARTIKKEL  35 NR. 2 I FORORDNINGEN

(Artikkel 4 nr. 11 i gjennomføringsforordningen)

A. BELGIA

Ordning om utvidelse av syketrygden (naturalytelser) til å omfatte selvstendig næringsdrivende.

B. DANMARK

Ingen.

C. TYSKLAND

Ingen.

D. SPANIA

Ingen.

E. FRANKRIKE

Ingen.

F. HELLAS

1. Trygdekassen for håndverkere og småhandlere (TEBE)

2. Trygdekassen for handlende

3. Trygdekassen for advokater:

a) Hjelpekassen, Aten

b) Hjelpekassen, Pireus

c) Hjelpekassen, Tessaloniki

d) Sykekassen for provinsadvokater (TYDE)

4. Pensjons- og trygdekassen for leger.

G. IRLAND

Ingen.

H. ITALIA

Ingen.

I. LUXEMBOURG

Ingen.
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J. NEDERLAND

Ingen.

K. ØSTERRIKE

Ingen.

L. PORTUGAL

Ingen.

M. FINLAND

Ingen

N. SVERIGE

Ingen

O. DET FORENTE KONGERIKE

Ingen.
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Tillegg (1)

Artikkel 95

Refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap
eller fødsel til pensjonister og deres familiemedlemmer

som ikke er bosatt i den medlemsstat etter hvis
lovgivning de mottar pensjon og har rett til ytelser

1. Utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordningens
artikkel 28 nr. 1 og artikkel 28a skal av de kompetente institusjoner
refunderes institusjonene som har gitt ytelsene, på grunnlag av et
fast beløp som skal ligge så nær de faktiske utgifter som mulig.

2. Det faste beløpet skal fastsettes ved å multiplisere årlig
gjennomsnittsutgift per person med det gjennomsnittlige antall
pensjonister og deres familiemedlemmer som skal tas i betraktning
hvert år, og ved å redusere beløpet som fremkommer, med 20 %.

3. De faktorer som er nødvendige for beregningen av det faste
beløp, skal fastsettes etter følgende regler:

a) Den gjennomsnittlige årlige utgift per person skal
fremkomme for den enkelte medlemsstat ved å dividere de
årlige utgifter til alle naturalytelser gitt av institusjonene i
vedkommende medlemsstat til alle pensjonister hvis
pensjoner utbetales etter denne medlemsstatens lovgivning
etter de trygdeordninger som skal tas i betraktning, og til
deres familiemedlemmer, med det gjennomsnittlige årlige
antall pensjonister og deres familiemedlemmer; de
trygdeordninger  som skal tas i betraktning i denne
sammenheng, er nevnt i vedlegg 9.

b) I forholdet mellom to medlemsstaters institusjoner skal det
gjennomsnittlige årlige antall pensjonister og deres
familiemedlemmer som skal tas i betraktning, være lik det
gjennomsnittlige årlige antall pensjonister og deres
familiemedlemmer omhandlet i forordningens artikkel 28
nr. 2 som er bosatt på den ene av disse to medlemsstaters
territorium, men som har rett til naturalytelser som skal
belastes en institusjon i den annen medlemsstat.

4. Antallet pensjonister og deres familiemedlemmer som skal
tas i betraktning i samsvar med bestemmelsene i nr. 3 bokstav b),
skal fastsettes ved hjelp av en oversikt som settes opp for dette
formål av institusjonen på bostedet på grunnlag av
underlagsdokumenter med hensyn til vedkommendes rettigheter
fremskaffet den kompetente institusjon. I tilfelle uenighet skal
de berørte institusjoners merknader fremlegges for
revisjonsutvalget omhandlet i gjennomføringsforordningens
artikkel 101 nr. 3.

5. Den administrative kommisjon skal fastsette de metoder
og regler som får anvendelse for å bestemme beregningsfaktorene
i nr. 3 og 4.

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente myndigheter
i disse medlemsstatene kan etter uttalelse fra Den administrative
kommisjon avtale andre måter å fastsette refusjonsbeløpene på

(1) Denne artikkel får anvendelse inntil 1. januar 1998. I forbindelsene
med Den franske republikk får den imidlertid anvendelse inntil
1. januar 2002. Se tillegg.
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VEDLEGG B

LISTE OVER ENDRINGSAKTER TIL FORORDNING (EØF) NR 1408/71 OG (EØF) NR 574/72

A. Tiltredelsesakten for Spania og Portugal (EFT nr. L 302 av 15. 11. 1985, s. 23).

B. Tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige (EFT nr. C 241 av 29.8.1994, s. 1), tilpasset ved
beslutning 95/1/EF (EFT nr. L 1 av 1.1.1995, s.1).

1. Oppdatering ved Rådsforordning (EØF) nr. 2001/83 av 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 av
22.8.1983, s. 6).

2. Rådsforordning (EØF) nr. 1660/85 av 13. juni 1985 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 160 av 20. 6. 1985,
s. 1, spansk utgave: D.O. Edición especial, 1985 (05.V4) s. 142, portugisisk utgave: J.O.
Edição Especial, 1985 (05.F4), s. 142, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05
(04), s. 61, finsk utgave: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s.61).

3. Rådsforordning (EØF) nr. 1661/85 av 13. juni 1985 om tekniske tilpasninger til Fellesskapets
regler om trygd for vandrearbeidere med hensyn til Grønland (EFT nr. L 160 av 20. 6. 1985,
spansk utgave: D.O. Edición especial, 1985 (05.04), s. 148, portugisisk utgave: J.O. Edição
Especial, 1985 (05.04), s. 148, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04),
s. 67, finsk utgave: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67).

4. Kommisjonsforordning (EØF) nr. 513/86 av 26. februar 1986 om endring av vedlegg 1, 4, 5 og
6 til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT nr. L 51 av 28. 2. 1986,
s. 44, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73, finsk utgave:
EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73).

5. Rådsforordning (EØF) nr. 3811/86 av 11. desember 1986 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 355 av 16. 12. 1986,
s. 5, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86, finsk utgave:
EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86).

6. Rådsforordning (EØF) nr. 1305/89 av 11. mai 1989 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivendeog
deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet,og forordning (EØF) nr. 574/72 om
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 131 av 13. 5. 1989, s. 1,
svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143).

7.  Rådsforordning (EØF) nr. 2332/89 av 18. juli 1989 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 224 av 2. 8. 1989,
s. 1, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154).
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8. Rådsforordning (EØF) nr. 3427/89 av 30. oktober 1989 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 331 av 16. 11. 1989,
s. 1, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165).

9. Rådsforordning (EØF) nr. 2195/91 av 25. juni 1991 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 206 av 29. 7. 1991,
s. 1, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (05), s.46).

10. Rådsforordning (EØF) nr. 1247/92 av 30. april 1992 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT nr. L 136 av 19. 5. 1992,
s. 1, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (05), s.124).

11. Rådsforordning (EØF) nr. 1248/92 av 30. april 1992 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 136 av 19. 5. 1992,
s. 7, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (05), s.130).

12. Rådsforordning (EØF) nr. 1249/92 av 30. april 1992 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivendeog
deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 136 av 19. 5. 1992,
s. 28, svensk utgave: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151, finsk utgave: EYVL:n
erityispainos 1994, alue 05 (05), s.151).

13. Rådsforordning (EØF) nr. 1945/93 av 30. juni 1993 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivendeog
deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, forordning (EØF) nr. 574/72 om
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr.1247/92 om
endring av forordning (EØF) nr 1408/71 (EFT nr. L 181 av 23.7.1993, s. 1, svensk utgave:
EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63, finsk utgave: EYVL:n erityispainos 1994,
alue 05 (06), s. 63).

14. Rådsforordning (EØF) nr. 3095/95 av 22. desember 1995 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivendeog
deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, forordning (EØF) nr. 574/72 om
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71, forordning (EØF) nr.1247/92 om
endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 1945/93 om endring av
forordning (EØF) nr.1247/92 (EFT nr. L 335 av 30.12.1995, s. 1).

15. Rådsforordning (EØF) nr. 3096/95 av 22. desember 1995 om endring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivendeog
deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72
om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT nr. L 335 av 30.12.1995,
s. 10).


