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BESLUTNING nr. 170

av 11. juni 1998

om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av
oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 (*)

(98/565/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familie-
medlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative
spørsmål og fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 36 nr. 2 i nevnte forordning (EØF) nr. 1408/71,

under henvisning til artikkel 17 nr. 1-4, artikkel 29 nr. 1-3, artikkel 30 nr. 1 og 2, artikkel 94 nr. 4 og
5, artikkel 95 nr. 4 og 5 og artikkel 102 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72,

under henvisning til beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å endre beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 særlig for å ta hensyn til at det ved
artikkel 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 er innført en gjennomsnittlig utgift per person i stedet for
en gjennomsnittlig utgift per pensjonist og hans/hennes familiemedlemmer.

Denne endringen av artikkel 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 får imidlertid først anvendelse 1.
januar 2002 i forholdet til Republikken Frankrike —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal
utarbeides etter følgende regler:

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275, 10.10.1998, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/1999
av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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I. OVERSIKTEN FASTSATT VED ARTIKKEL 94 NR. 4

Arbeidstakeres og selvstendig næringsdrivendes familiemedlemmer

1. For anvendelse av nr. 1-4 i artikkel 17 i forordning (EØF) nr. 574/72 fastsettes følgende
framgangsmåte:

På anmodning fra arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende sender eller leverer
den kompetente institusjon, etter å ha fylt ut del A av blankett 109, to eksemplarer av blan-
ketten til vedkommende person, som gir dem videre til sine familiemedlemmer. Disse skal
framlegge de to eksemplarene for syketrygdinstitusjonen på sitt bosted ved registrering med
henblikk på tilståelse av naturalytelser.

Dersom familiemedlemmene ikke framlegger nevnte attest, skal institusjonen på bostedet inn-
hente den fra den kompetente institusjon ved anvendelse av blankett 107; sistnevnte institusjon
skal deretter sende attesten i to eksemplarer til institusjonen på bostedet.

Etter å ha fylt ut del B skal institusjonen på familiemedlemmenes bosted sende et eksemplar av
blankett E 109 til syketrygdinstitusjonen der arbeidstakeren eller den selvstendig
næringsdrivende er medlem.

2. Datoen som skal tjene som utgangspunkt for beregning av de faste beløp, er:

a) datoen for ervervelse av rett til naturalytelser i henhold til den kompetente stats lovgivning;
denne datoen skrives inn i blankett E 109,

b) datoen for flytting, dersom denne datoen er senere enn datoen nevnt i bokstav a); denne
datoen skrives inn i blankett E 109,

c) datoen som følger etter utløpet av tidsrommet for rett til ytelser attestert ved blankett E
106, E 111, E 112 eller E 128, dersom en av disse blankettene er blitt utstedt og det på blan-
ketten er angitt en nøyaktig dato for bortfall av retten; denne datoen skrives inn i blankett
E 109,

d) datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 109; denne datoen skrives inn i
blanketten og er den dato da blankett E 106, E 111, E 112 eller E 128 utløper dersom en av
disse blankettene er blitt utstedt og det på blanketten ikke er angitt en nøyaktig dato for
bortfall av retten.

Dersom familiemedlemmene i henhold til lovgivningen i bostedsstaten eller i en annen
medlemsstat fortsatt har rett til ytelser i forbindelse med utøvelse av yrkesvirksomhet eller
fordi de mottar en ytelse som erstatter en arbeidsinntekt, og denne retten har forrang i henhold
til forordningene, beregnes de faste beløp fra den dato som følger etter den dato da denne
retten opphører.

3. Den kompetente institusjon skal underrette institusjonen på bostedet om suspensjon eller
bortfall av retten til naturalytelser ved å sende den to eksemplarer av blankett E 108 med del
A utfylt. Etter å ha fylt ut blankettens del B, sender institusjonen på bostedet ett eksemplar
tilbake til den kompetente institusjon.

4. Datoen som skal tjene som utgangspunkt for beregning av de faste beløp, er:

a) datoen da retten suspenderes eller bortfaller, dersom blankett E 108 er mottatt av
institusjonen på bostedet senest tre måneder etter denne datoen. Denne datoen skrives inn
i blanketten og er den dato da blankett E 109 utløper,

b) datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 108, dersom denne datoen er senere
enn tre måneder etter datoen for suspensjon eller bortfall av retten. Mottaksdatoen skrives
inn i blanketten og er den dato da blankett E 109 utløper,
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c) datoen for ervervelse av rett til naturalytelser i henhold til lovgivningen i bostedsstaten eller
i en annen medlemsstat i samsvar med forordningene, i forbindelse med utøvelse av
yrkesvirksomhet på denne stats område, når denne datoen er tidligere enn datoen nevnt i
bokstav a) eller bokstav b). Dersom retten til naturalytelser i henhold til lovgivningen i
bostedsstaten ikke er betinget av forsikring eller utøvelse av virksomhet, men av bosted, er
den dato som skal tas i betraktning, den dato da yrkesvirksomheten begynte,

d) datoen da det i bostedsstaten og i henhold til denne stats lovgivning ikke lenger er
familiemedlemmer som oppfyller vilkårene for rett til naturalytelser, når denne dato er
tidligere enn datoen nevnt i bokstav a) eller bokstav b).

5. Institusjonen på bostedet skal holde listen à jour på grunnlag av opplysningene fra de
kompetente institusjoner om ervervelse av rett (blankett E 109) eller suspensjon eller bortfall
av retten (blankett E 108), og idet det tas hensyn til at blankett E 109 som utstedes av tyske,
franske, italienske eller portugisiske institusjoner er gyldige i bare ett år etter at de ble utstedt,
uten at det berører blanketten som gjør det mulig å oppheve retten til ytelser dersom det
inntreffer omstendigheter som i henhold til disse staters lovgivning medfører suspensjon eller
bortfall av retten til ytelser.

6. Dersom arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes familiemedlemmer flytter til en
annen medlemsstat enn den kompetente stat, får bestemmelsene i nr. 1 ovenfor anvendelse
igjen.

7. Ved beregningen av antall månedlige faste beløp skal det tidsrom da de berørte personer kan
gjøre krav på ytelser, regnes i måneder.

Ved opptelling av månedene skal den kalendermåned der datoen som tjener som utgangspunkt
for beregning av de faste beløp, inngår, regnes som en hel måned.

Den kalendermåned da retten opphører, skal ikke medregnes, med mindre retten først
opphører på månedens siste dag.

Dersom tidsrommet er kortere enn én måned, regnes det som én måned.

8. Dersom en arbeidstakers eller selvstendig næringsdrivendes familiemedlemmer er fordelt på
flere bostedsstater som ikke er den kompetente stat, og dersom vilkårene for rett til
naturalytelser er oppfylt i hver av bostedsstatene, skal det medregnes et fast beløp for hver stat.

9. De faste beløpene beregnes på grunnlag av de tall som står i blankettene nevnt i nr. 5.

II. OVERSIKTEN FASTSATT VED ARTIKKEL 95 NR. 4

Pensjonister og/eller deres familiemedlemmer

1. Med sikte på anvendelse av nr. 1-3 i artikkel 29 og nr. 1 og 5 i artikkel 30 i forordning (EØF)
nr. 574/72 fastsettes følgende framgangsmåte:

På anmodning fra pensjonisten eller et av hans/hennes familiemedlemmer utfyller den
institusjon som utbetaler pensjonen eller den kompetente syketrygdinstitusjonen i den stat som
utbetaler pensjonen, del A av blankett E 121 og sender eller leverer to eksemplarer til den
berørte person. Denne personen skal framlegge de to eksemplarene for syketrygdinstitusjonen
på sitt bosted ved registrering med henblikk på tilståelse av naturalytelser.

Dersom vedkommende ikke framlegger nevnte attest, skal institusjonen på bostedet innhente
den ved anvendelse av blankett E 107 fra institusjonen som skal utstede blankett 121; sistnevnte
institusjon skal deretter sende blankett E 121 i to eksemplarer til institusjonen på bostedet.
Inntil sistnevnte institusjon har mottatt attesten, kan den foreta en midlertidig registrering av
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personen på grunnlag av de beviser den har godkjent, men denne registreringen er først gyldig
i forhold til den andre institusjonen når den har utstedt blankett E 121.

Etter å ha fylt ut del B, sender institusjonen på vedkommendes bosted et eksemplar av blankett
E 121 til den institusjon som har utstedt blanketten.

Blankett E 121 utstedes til den enkelte person. Det utstedes eventuelt én blankett for
pensjonisten og/eller én for hvert familiemedlem som ikke er bosatt i den stat som utbetaler
pensjonen.

2. Datoen som skal tjene som utgangspunkt for beregning av de faste beløp, er:

a) datoen for ervervelse av rett til naturalytelser i henhold til den kompetente stats lovgivning;
denne datoen skrives inn i blankett E 121,

b) datoen for flytting dersom denne datoen er senere enn datoen nevnt i bokstav a); denne
datoen skrives inn i blankett 121,

c) datoen som følger etter utløpet av tidsrommet for rett til ytelser attestert ved blankett E
106, E 109, E 111, E 112, E 120 eller E 128, dersom en av disse blankettene er blitt utstedt
og det på blanketten er angitt en nøyaktig dato for bortfall av retten; denne datoen skrives
inn i blankett E 121,

d) datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 121; denne datoen skrives inn i
blanketten og er den dato da blankett E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 eller E 128 utløper
dersom en av disse blankettene er blitt utstedt og det på blanketten ikke er angitt en
nøyaktig dato for bortfall av retten.

Dersom pensjonisten eller en av hans/hennes familiemedlemmer i henhold til lovgivningen i
bostedsstaten eller i en annen medlemsstat fortsatt har rett til ytelser i forbindelse med utøvelse
av yrkesvirksomhet eller fordi de mottar en ytelse som erstatter en arbeidsinntekt, og denne
retten har forrang i henhold til forordningene, beregnes de faste beløp fra den dato som følger
etter den dato da denne retten opphører.

3. Den institusjon som har utstedt blankett E 121, skal underrette institusjonen på bostedet om
suspensjon eller bortfall av retten til naturalytelser ved å sende to eksemplarer av blankett E
108 med del A utfylt. Etter å ha fylt ut blankettens del B skal institusjonen på bostedet sende
ett eksemplar av blanketten tilbake til den kompetente institusjon.

Når blankett E 108 suspenderer eller opphever blankett E 121, skal den på samme måte som
blankett E 121 utstedes til den enkelte person, og dersom flere blanketter E 121 for medlemmer
av samme familie suspenderes eller oppheves, skal det utstedes like mange blanketter E 108
som blanketter E 121, selv om datoen for suspensjon eller bortfall er den samme eller de
berørte personene hører inn under samme institusjon på bostedet.

4. Datoen som skal tjene som utgangspunkt for beregning av de faste beløp, er:

a) datoen da retten suspenderes eller bortfaller, dersom blankett E 108 er mottatt av
institusjonen på bostedet senest tre måneder etter denne datoen. Denne datoen skrives inn
i blanketten og er den dato da blankett E 121 utløper,

b) datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 108, dersom denne datoen er senere
enn tre måneder etter datoen for suspensjon eller bortfall av retten. Mottaksdatoen skrives
inn i blanketten og er den dato da blankett E 121 utløper,

c) datoen for dødsfallet eller flyttingen dersom pensjonisten eller et av hans/hennes
familiemedlemmer avgår ved døden eller flytter til en annen medlemsstat, når denne datoen
er tidligere enn den som er nevnt under bokstav a) eller bokstav b) ovenfor,

d) datoen for ervervelse av rett til naturalytelser i henhold til lovgivningen i bostedsstaten eller
i en annen medlemsstat i samsvar med forordningene, dersom det utøves yrkesvirksomhet
på denne stats område eller det ytes pensjon i henhold til samme stats lovgivning, når denne
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datoen er tidligere enn datoen nevnt i bokstav a) eller bokstav b). Dersom retten til
naturalytelser i henhold til lovgivningen i bostedsstaten ikke er betinget av forsikring eller
utøvelse av virksomhet, men av bosted, er den dato som skal tas i betraktning, den dato da
yrkesvirksomheten eller utbetalingen av pensjonen begynte,

e) datoen da et av pensjonistens familiemedlemmer i bostedsstaten i henhold til denne stats
lovgivning ikke lenger oppfyller vilkårene for rett til naturalytelser, når denne dato er
tidligere enn datoen nevnt i bokstav a) eller bokstav b).

5. Institusjonen på bostedet skal holde listen à jour på grunnlag av opplysningene fra den
institusjon som utbetaler pensjonen eller den kompetente syketrygdinstitusjon i den stat som
utbetaler pensjonen, om ervervelse av rett (blankett E 121) eller suspensjon eller bortfall av
retten til ytelser (blankett E 108), og idet det tas hensyn til at blankett E 121 som utstedes av
tyske, franske, italienske eller portugisiske institusjoner for pensjonistens familiemedlemmer er
gyldige i bare ett år etter at de ble utstedt, uten at det berører blanketten som gjør det mulig å
oppheve retten til ytelser dersom det inntreffer omstendigheter som i henhold til disse staters
lovgivning medfører suspensjon eller bortfall av retten til ytelser.

6. Dersom pensjonisten eller et av hans/hennes familiemedlemmer flytter til en annen
medlemsstat enn den som utbetaler pensjonen, får bestemmelsene i nr. 1 ovenfor anvendelse
igjen.

7. Ved beregningen av antall månedlige faste beløp skal det tidsrom da de berørte personer kan
gjøre krav på ytelser, regnes i måneder.

Ved opptelling av månedene skal den kalendermåned der datoen som tjener som utgangspunkt
for beregning av de faste beløp, inngår, regnes som en hel måned.

Den kalendermåned da retten opphører, skal ikke medregnes, med mindre retten først
opphører på månedens siste dag.

Dersom tidsrommet er kortere enn én måned, regnes det som én måned.

8. De faste beløpene beregnes på grunnlag av de tall som står i blankettene nevnt i nr. 5.

Artikkel 2

Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal institusjonene på bostedet
hvert år oversende til de institusjoner og organer som er nevnt i vedlegg 10 til forordning (EØF)
nr. 574/72 i sin stat de individuelle oppgavene over månedlige faste beløp (blankett E 127)
utarbeidet på grunnlag av oversiktene fastsatt i artikkel 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72.

De institusjonene og organene som bostedsstaten har utpekt, skal oversende ovennevnte oppgaver
til de institusjoner og organer som er utpekt av den kompetente stat.

Blankettene E 127 skal angi antall månedlige faste beløp som skyldes for ett og samme år for hver
arbeidstakers eller selvstendig næringsdrivendes familie. Når det gjelder pensjonister og/eller deres
familiemedlemmer skal blankettene E 127 angi antall månedlige faste beløp som skyldes per
person for ett og samme år.

Artikkel 3

På datoen for denne beslutnings ikrafttredelse skal det utarbeides en liste over de pensjonistene og/eller
deres familiemedlemmer som har fått sin rett til naturalytelser i bostedsstaten attestert ved en blankett
E 121 eller en blankett E 122 som er blitt utstedt tidligere, og som fortsatt er gyldig, på følgende måte:

— blankettene E 121 (familie) skal fortsatt være gyldige inntil de blir opphevet og/eller erstattet
for pensjonisten alene, det vil si uten at hans/hennes familiemedlemmer medregnes,
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— for hvert familiemedlem til en pensjonist som er blitt registrert på grunnlag av en tidligere
blankett E 121 (familie), skal det utstedes en ny blankett E 121 (person) som er gyldig fra
datoen for denne beslutnings ikrafttredelse, som er datoen som danner utgangspunkt for
beregningen av de faste beløpene for denne personen,

— bestemmelsene ovenfor får også anvendelse på hvert familiemedlem til en pensjonist som er
registrert på grunnlag av en blankett E 122.

Artikkel 4

Denne beslutning kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den erstatter beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989.

Den får anvendelse fra 1. januar 1998.

I forholdet til Frankrike gjelder imidlertid følgende:

Bestemmelsene i denne beslutning om utarbeidingen av oversiktene fastsatt ved artikkel 95 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 574/72 som følger av at det i artikkel 95 i denne forordning er innført en
gjennomsnittlig utgift per person for pensjonister og deres familiemedlemmer, får først anvendelse
1. januar 2002.

Bestemmelsene i beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt ved
artikkel 95 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72, i den utgave som gjaldt før 1. januar 1998, som følger
av at det beregnes en gjennomsnittlig utgift per familie for pensjonister og deres familie-
medlemmer, får anvendelse inntil 31. desember 2001.

President for
Den administrative kommisjon

Peter CLEASBY


