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BESLUTNING nr. 183

av 27. juni 2001

om fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til helsetjenester i  
forbindelse med svangerskap og fødsel(*)

(2002/155/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 eller 
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
senere forordninger,

under henvisning til artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71, som gjelder personer hvis 
tilstand krever øyeblikkelig ytelse under opphold på en annen medlemsstats territorium, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En for streng fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) vil i betydelig grad hindre den frie 
bevegelighet for gravide kvinner, hvis tilstand krever kontinuerlig og regelmessig medisinsk 
behandling eller legekontroll, og som derfor kan ventes å få behov for øyeblikkelig ytelse under 
opphold på en annen medlemsstats territorium.

2) Det bør forhindres at gravide kvinner som midlertidig flytter til en annen medlemsstats territorium, 
utilbørlig utnytter bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i den hensikt å oppnå naturalytelser 
knyttet til svangerskap i henhold til disse bestemmelsene uten å følge framgangsmåten i artikkel 22 
nr. 1 bokstav c), som fastsetter at slike ytelser krever forhåndstillatelse fra den kompetente 
institusjon.

3) Det er derfor viktig å klargjøre fortolkningen av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) for å presisere at den 
også omfatter de helsetjenester som gravide kvinner har kontinuerlig og regelmessig behov for inntil 
38. svangerskapsuke,

i samsvar med artikkel 80 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Helsetjenester i forbindelse med svangerskap eller fødsel som ytes før 38. svangerskapsuke i en 
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, eller bostedsstaten for en person som omfattes 
av bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal anses som 
øyeblikkelig nødvendige i henhold til ovennevnte bestemmelser dersom årsakene til oppholdet er 
andre enn medisinske.

 Disse helsetjenestene skal ytes av institusjonen på oppholdsstedet i samsvar med bestemmelsene i den 
lovgivning den anvender.

2004/EØS/56/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 25.2.2002, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2003 av 
31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 
10.4.2003, s. 15.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
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2. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den trer i kraft den første dag 
i måneden etter at den er kunngjort.

  Bengt SIBBMARK

  President for Den administrative kommisjon


