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BESLUTNING nr. 193

av 29. oktober 2003

om behandling av pensjonskrav*

(2004/325/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 bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 81 bokstav c), som pålegger den å fremme og utvikle samarbeidet mellom 
medlemsstatene på trygdeområdet,

under henvisning til artikkel 35-39 og 41-43 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler 
for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71(2), som inneholder bestemmelser om fremming og 
behandling av pensjonskrav, og

ut fra følgende betraktninger:

Av hensyn til de berørte personer bør pensjonskrav behandles raskt og uten unødig opphold. Det er 1) 
Den administrative kommisjons ansvar å treffe alle nødvendige tiltak for å framskynde avgjørelsen 
av pensjonskrav.

Ved beslutning nr. 182 av 13. desember 2000 fastsatte Den administrative kommisjon en felles 2) 
ramme for innhenting av opplysninger om avgjørelse av pensjonskrav.

Innenfor denne rammen igangsatte Den tekniske komité en diskusjon mellom medlemsstatene for å 3) 
undersøke gjennomføringen av god praksis for å redusere behandlingstiden for pensjonskrav.

I denne diskusjonen ble det avdekket flere hindringer for rask behandling av pensjonskrav og påvist 4) 
flere tiltak som ved en beslutning i Den administrative kommisjon kan treffes for å fjerne disse 
hindringene.

I henhold til artikkel 44 i forordning (EØF) nr. 1408/71 skal behandlingen av et pensjonskrav ta 5) 
hensyn til all lovgivning som arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende har vært omfattet 
av, med forbehold for forordningens artikkel 49.

I henhold til artikkel 37 i forordning (EØF) nr. 574/72 må krav om uføre-, etterlatte- og alderspensjon 6) 
framsettes på blanketten som er fastsatt i lovgivningen i den medlemsstat der den behandlende 
institusjon ligger.

I henhold til artikkel 41 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal den behandlende institusjon 7) 
umiddelbart og på en særskilt blankett underrette alle berørte institusjoner om krav som er fremmet, 
slik at kravene kan behandles samtidig og straks av alle disse institusjonene.

For å behandle et pensjonskrav i samsvar med kravene i artikkel 44 i forordning (EØF) nr. 1408/71, 8) 
må de berørte institusjonene ha alle relevante opplysninger, og medlemsstatenes nasjonale 
kravblanketter må være utformet slik at dette behovet ivaretas —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 8.4.2004, s. 123, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2004 av 
3. desember 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26 av 
26.5.2005, s. 15.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.

2007/EØS/54/15



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 54/362 15.11.2007

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Medlemsstatene skal på sine nasjonale blanketter for krav om pensjon eller på et vedlagt dokument 1. 
ta med særskilte rubrikker som gjør det mulig for søkerne å oppgi de tidsrom de har arbeidet og/eller 
vært bosatt i en annen medlemsstat, samt opplysninger om deres trygdeinstitusjon i vedkommende 
medlemsstat (navn og kode, adresse, registreringsnummer).

Institusjonene som mottar disse blankettene, må påse at disse rubrikkene er utfylt enten bekreftende 2. 
eller benektende. Dersom søkeren ikke har fylt ut disse rubrikkene, må vedkommende spørres om 
dette igjen og underrettes om betydningen av klart å oppgi om vedkommende faktisk arbeidet og/eller 
var bosatt i medlemsstaten.

Blankettene i 200-serien skal utfylles av institusjonene og må i størst mulig grad utfylles automatisk, 3. 
slik at saksbehandleren i henhold til nasjonale planer kan fylle dem ut på skjermen på arbeidsstasjonen 
sin, uavhengig av en eventuell integrert edb-basert behandling av dataene som skal oversendes og en 
etterfølgende edb-basert utveksling av opplysninger mellom de berørte institusjonene.

For å fremme samtidig behandling av pensjonskrav og framskynde avgjørelsen, må den behandlende 4. 
institusjon påse at den utarbeider og sender de øvrige berørte institusjonene kravblanketten (E 202, E 
203 eller E 204) så raskt som mulig, selv om søkerens trygdetid i medlemsstaten der den behandlende 
institusjon ligger, ennå ikke er sammenlagt eller sammenlagt bare delvis eller foreløpig.

 I sistnevnte tilfelle kan den behandlende institusjon enten utsette å sende E 205-blanketten (og/
eller eventuelt E 206-blanketten) til trygdetiden er endelig og fullstendig sammenlagt, eller sende 
en foreløpig E 205-blankett og deretter en endelig E 205-blankett så snart vedkommende persons 
trygdetid er sammenlagt. I avtaler mellom kontaktorganene eller institusjonene, avhengig av den 
nasjonale situasjonen, kan det på dette området fastsettes hvilken av de to framgangsmåtene som 
skal benyttes etter felles avtale. En annen mulighet er at det i avtaler mellom kontaktorganene eller 
institusjonene, avhengig av den nasjonale situasjonen, kan fastsettes at blankett E 202, E 203, E 204 
og E 207 samt blankett E 205 i endelig versjon kan videresendes innen en bestemt frist.

 I alle tilfeller må blanketten for krav om pensjon (E 202, E 203 eller E 204) alltid følges av E 207-
blanketten, som inneholder de opplysningene som gjør det mulig for mottakerinstitusjonen uten 
opphold å begynne å legge sammen søkerens trygdetid i medlemsstaten der denne institusjonen 
ligger.

5. Denne beslutning trer i kraft den første dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende.

 Giuseppe MICCIO

 Leder av Den administrative kommisjon

____________


