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BESLUTNING nr. 180

av 15. februar 2000

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og
(EØF) nr. 574/72 (E 211 og E 212)(*)

(2001/70/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
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), som pålegger den å behandle alle
administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere
forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972(2), som
pålegger den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre
dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av forordningene,

under henvisning til beslutning nr. 158 av 27. november 1995 om de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av forordningene(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved ikrafttredelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1606/98(4) ble forordning (EØF) nr. 1408/71 og
(EØF) nr. 574/72 endret med henblikk på å utvide deres virkeområde til å omfatte særordninger for
tjenestemenn.

Ved ikrafttredelsen av rådsforordning (EØF) nr. 307/1999(5) ble forordning (EØF) nr. 1408/71 og
(EØF) nr. 574/72 endret med henblikk på å utvide deres virkeområde til å omfatte studenter.

Klageadgang og klagefrister oppført i blankett E 212 må tilpasses for å ta hensyn til disse utvidelsene.

Det gjøres ofte endringer med hensyn til klageadgang og klagefrister i de ulike lovgivningene.

I henhold til artikkel 48 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal personer som fremmer krav,
underrettes om klageadgang og klagefrister, og hvert vedtak gjort av hver av institusjonene skal angi
nærmere den klageadgang og de klagefrister som er fastsatt i den berørte lovgivning. Den behandlende
institusjon skal underrette den som har fremmet krav, om alle vedtak ved å benytte blankett E 211 –
Samlet melding om vedtakene.

Den nåværende utformingen av blankett E 212 og en eventuell ajourføring ville ikke kunne sikre at
den som fremmer krav, får klare og fullstendige opplysninger om de framgangsmåter som skal følges
ved klage.

Det er derfor nødvendig å endre blankett E 211 – Samlet melding om vedtakene.

Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

2002/EØS/12/32



Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankett E 211, slik den er gjengitt i beslutning nr. 158, skal erstattes med vedlagte blankett.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blankett til rådighet for berørte
parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3. Blanketten skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike
språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon,
arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4. Blankett E 212 utgår.

5. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den trer i kraft den første dag
i måneden etter at den er kunngjort.

President for Den administrative 
kommisjon

Sebastião PINTO PIZARRO
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