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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE 
KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDE-
RE 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 om regler for gjennomføring 
av forordning (EØF) nr. 1408/71(2), som pålegger Den 
administrative kommisjon å utarbeide de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av forordningene,

under henvisning til beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, 
E 103-E 127)(3),

under henvisning til beslutning nr. 177 av 5. oktober 1999 
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 128 
og E 128 B)(4),

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 (EUT L 100 av 6.4.2004, s. 1).

(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 631/2004.

(3) EFT L 244 av 19.9.1994, s. 22.
(4) EFT L 302 av 1.12.2000, s. 65.

under henvisning til beslutning nr. 179 av 18. april 2000 
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111, 
E 111 B, E 113-E 118 og E 125-E 127)(5),

under henvisning til beslutning nr. 187 av 27. juni 2002 
om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111 
og E 111 B)(6),

under henvisning til beslutning nr. 191 av 18. juni 2003 om 
utskifting av blankettene E 111 og E 111 B med det europeiske 
helsetrygdkort(7), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å tilpasse de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 i forbindelse med at ti 
nye medlemsstater innlemmes i Den europeiske union 
1. mai 2004.

2) Fra 1. juni 2004 erstattes blankett E 111 og E 111 B 
med det europeiske helsetrygdkort i henhold til reglene 
fastsatt i beslutning nr. 191. Blanketter av typen E 111 og 
E 111 B som er utstedt før 1. juni 2004, vil være gyldige 
fram til 31. desember 2004, med mindre de er påført en 
tidligere utløpsdato.

(5) EFT L 54 av 25.2.2002, s. 1.
(6) EUT L 93 av 10.4.2003, s. 40.
(7) EUT L 276 av 27.10.2003, s. 19.

BESLUTNING nr. 198

av 23. mars 2004

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

(E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 og E 128 B)

(2004/562/EF)

2008/EØS/10/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 5.8.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2005 av 4. februar 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 32 av 23.6.2005, s. 15.
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3) De medlemsstatene som er oppført på listen i vedlegget 
til beslutning nr. 197 av 23. mars 2004, innvilges dessuten 
en overgangsperiode i forbindelse med innføringen av det 
europeiske helsetrygdkortet. De kompetente institusjoner 
i disse medlemsstatene fortsetter derfor å utstede blankett 
E 111 fram til 31. desember 2005, på grunnlag av 
blanketten gjengitt i vedlegget til denne beslutning.

4) Ved forordning (EF) nr. 631/2004 ble forordning (EØF) 
nr. 1408/71 endret slik at alle grupper av trygdede har rett 
til naturalytelser som fra et medisinsk synspunkt viser seg 
nødvendige under et opphold i en annen medlemsstat. 
Blankett E 110, E 128 og E 128 B blir derfor overflødige 
etter denne dato. Etter denne dato gjelder dessuten 
blankett E 119 bare kontantytelser.

5) I henhold til ovennevnte forordning oppheves artikkel 17 
nr. 6 og 7 i forordning (EØF) nr. 574/72 fra 1. juni 2004. 
Derfor oppheves blankett E 113 og E 114.

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

7) Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater har 
inngått en avtale med Det sveitsiske edsforbund om 
fri bevegelighet for personer (EF/Sveits-avtalen), som 
trådte i kraft 1. juni 2002. Vedlegg II til denne avtalen 
gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) 
nr. 574/72 i forholdet mellom Det europeiske fellesskap 
og dets medlemsstater og Det sveitsiske edsforbund.

8) Av praktiske grunner bør det benyttes identiske 
blanketter innenfor Fellesskapet, innenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde og i forholdet mellom 
Fellesskapet og Det sveitsiske edsforbund —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankett E 119, som er gjengitt i beslutning nr. 153, 
skal erstattes med den blankett som er vedlagt denne 
beslutning.

2. Blankett E 111, som er gjengitt i beslutning nr. 187, 
skal fra 1. juni 2004 til 31. desember 2005 erstattes 
med den blankett som er vedlagt denne beslutning. Alle 
bestemmelser fastsatt i beslutning nr. 190 om lesbare data 
i det europeiske helsetrygdkort som gjelder beskrivelse, 
verdier, lengde og merknader med hensyn til datafeltene, 
får i prinsippet anvendelse på blankett E 111.

3. Blankett E 113 og E 114, som er gjengitt i beslutning 
nr. 179, skal oppheves fra 1. juni 2004.

4. Blankett E 110, som er gjengitt i beslutning nr. 153, og 
blankett E 128 og E 128 B, som er gjengitt i beslutning 
nr. 177, skal oppheves fra 1. juni 2004.

5. De kompetente myndighetene i medlemsstatene skal 
stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte parter 
(berettigede personer, institusjoner osv.).

6. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle 
språk. Blankettene skal være utformet slik at de ulike 
språkversjonene er helt sammenfallende.

7. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den trer i kraft 1. juni 2004.

  President for Den administrative kommisjon

  Tim QUIRKE
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VEDLEGG

DEN ADmINISTRATIVE KOmmISJON

FOR TRyGD

FOR VANDREARBEIDERE         

E 111 (1)

ATTEST Om RETT TIL NATURALyTELSER VED OPPHOLD I EN ANNEN mEDLEmSSTAT

(Denne blankett kan benyttes bare av visse stater i en overgangsperiode. Blankett E 111 kan ikke utstedes eller benyttes 
etter 31. desember 2005, da det europeiske helsetrygdkortet innføres i alle medlemsstater.)

NB!

Dette dokument gir ikke rett til ytelser dersom formålet med reisen er å motta medisinsk behandling.

Opplysninger om den berettigede

1. Etternavn:   

2. Fornavn:     

3. Fødselsdato://

4. Personlig identifikasjonsnummer(2):

Opplysninger om institusjonen

5. Institusjonens navn: 

6. Institusjonens identifikasjonsnummer:  

Blankettens gyldighetstid                              Utstedelsesdato for blanketten

a)  Fra: //

b)  Til: //

c) //

Institusjonens underskrift og stempel

d)
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver

a) Denne blankett er personlig og kan ikke overdras.

b) Denne blankett gir alle medlemmer i trygdeordningen og deres familiemedlemmer rett til å motta alle naturalytelser som fra et medisinsk synspunkt 
viser seg nødvendige under et opphold på en annen medlemsstats territorium, idet det tas hensyn til ytelsenes art og oppholdets varighet.

c) Når en person har behov for ytelser, herunder sykehusbehandling, skal dette dokument framlegges for behandleren.

FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: IT = Italia; NL = Nederland; AT = Østerrike; PT = Portugal; 
UK = Det forente kongerike; IS = Island; LI = Liechtenstein; CY = Kypros; LV = Latvia; LT = Litauen; HU = Ungarn; MT = Malta; PL = Polen; 
SK = Slovakia; CH = Sveits.

(2) Dersom familiemedlemmet ikke har et personlig identifikasjonsnummer, oppgis det personlige identifikasjonsnummeret til den person 
familiemedlemmets rettigheter er avledet fra.
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DEN ADmINISTRATIVE KOmmISJON

FOR TRyGD

FOR VANDREARBEIDERE         

E 119 (1)

ATTEST Om RETT TIL NATURALyTELSER VED OPPHOLD I EN ANNEN mEDLEmSSTAT

(Denne blankett kan benyttes bare av visse stater i en overgangsperiode. Blankett E 111 kan ikke utstedes eller 
benyttes etter 31. desember 2005, da det europeiske helsetrygdkortet innføres i alle medlemsstater.)

NB!

Dette dokument gir ikke rett til ytelser dersom formålet med reisen er å motta medisinsk behandling.

Opplysninger om den berettigede

1. Etternavn:   

2. Fornavn:     

3. Fødselsdato://

4. Personlig identifikasjonsnummer(2):

5. Adresse i den stat der den berørte person søker arbeid:

Opplysninger om institusjonen på bo- eller oppholdsstedet(3)

6. Institusjonens navn: 

7. Institusjonens identifikasjonsnummer:  

8. Adresse:   

9. Deres blankett:  E 107 av //           E 115 av //

10. Vedkommende person har rett til kontantytelser

  10.1  for seg selv

  10.2  for sine familiemedlemmer
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11. Ved arbeidsudyktighet kan kontantytelsene utbetales

11.1  for et tidsrom som ikke overstiger tidsrommet for ytelser ved arbeidsløshet

11.2  for sykdomstilfeller inntruffet senest //, i

        dager uker

12. Disse kontantytelsene utbetales

12.1  av oss

12.2  av dere for vår regning

13. Ytelsen skal utbetales

13.1  for samme ukedager som er fastsatt for arbeidsløshetstrygden

13.2  for alle ukedager unntatt  mandag  tirsdag  onsdag
 torsdag  fredag  lørdag
 søndag

14. Ytelsen utbetales med et nettobeløp per dag som(4)

14.1  svarer til beløpet fastsatt for arbeidsløshetstrygden

14.2  utgjør ......................... dersom den trygdede ikke er innlagt på sykehus

eller............................ dersom den trygdede er innlagt på sykehus

Opplysninger om den kompetente institusjon

15. Institusjonens navn: 

16. Institusjonens identifikasjonsnummer:  

17. Adresse:   

18. Stempel: 19. Dato: //

         
 20. Underskrift:
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VEILEDNING

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver

Veiledning for den arbeidsløse

For å få kontantytelser til deg selv ved arbeidsudyktighet eller sykehusinnleggelse, skal du (med mindre du oppholder deg i Nederland) framlegge 
ovennevnte blankett samt arbeidsudyktighetsattest utstedt av behandlende lege for følgende institusjon:

i Belgia, «la mutualité» (sykekasse) etter eget valg,

i Danmark, kommunekontoret på oppholdsstedet,

i Tyskland, en sykekasse etter eget valg,

i Hellas, som hovedregel det regionale eller lokale kontor av trygdeinstituttet (IKA), 

i Spania, «Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social» (Provinskontoret for den statlige trygdeinstitusjon) på oppholds- eller 
bostedet,

i Frankrike, «Caisse primaire d’assurance-maladie» (den lokale sykekasse),

i Irland, «Department of Social and Family Affairs» (sosial- og familiedepartementet), Dublin 2,

i Italia, «Azienda sanitaria locale» (ASL) (den lokale avdeling av helseadministrasjonen), 

i Luxembourg, «Caisse de maladie des ouvriers» (arbeidernes sykekasse),

i Nederland skal en erklæring om arbeidsudyktighet sendes til det lokale «Uitvoering werknemersverzekeringen» (UWV), som utbetaler ytelser ved 
arbeidsløshet,

i Portugal, for fastlandet: «Centro Regional de Segurança Social» (regionalt trygdesenter) på oppholds- eller bostedet, for madeira: «Direcção 
Regional de Segurança Social» (regionalt trygdekontor), Funchal, for Azorene: «Direcção Regional de Segurança Social» (regionalt trygdekontor), 
Angra do Heroísmo,

i Det forente kongerike, «Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre», (sosial- og pensjonsdepartementet, 
pensjonsavdelingen, internasjonalt pensjonssenter), Tyneview Park, Newcastle-upon-Tyne, eller for Nord-Irland: «Department for Social Development, 
Overseas Benefits Unit» (departementet for sosial utvikling, kontoret for oversjøiske ytelser), Block 2, Castle Buildings, Belfast,

i Østerrike, den kompetente «Gebietskrankenkasse» (regional sykekasse) på bo- eller oppholdsstedet,

i Finland, lokalkontoret til «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen),

i Island, «Tryggingastofnun rikisins» (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik,

i Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz,

i Norge, det lokale trygdekontoret på bo- eller oppholdsstedet,

i Sverige, «försäkringskassan» (trygdekontoret) på bo- eller oppholdsstedet,

i Sveits, «Gemeinsame Einrichtung KVG – Institution commune LAMal – Istituzione commune LAMal» (felles institusjon opprettet i henhold til 
forbundslovgivningen om syketrygd), Solothurn,

i Tsjekkia, «územní organizační jednotky České správy sociálního zabezpečení»,

i Latvia, «Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra» (det nasjonale trygdekontor),

i Litauen, «Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinial skyriai» (de lokale avdelingene av det nasjonale trygdekontor),

i Slovakia, «Sociálna poisťovňa» (trygdekontoret), Bratislava,

i Estland, «Eesti Haigekassa» (estlandsk syketrygd),

på malta, «Department of Social Security» (sosialdepartementet), Valletta,

i Polen, «Wojewódzkiego Urzędu Pracy», (WUP),

i Ungarn, «Megyei Egészségbiztosítási Pénztár» (det lokale kompetente kontor for syketrygd),

i Slovenia, «Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)» (den slovenske institusjon for syketrygd), det kompetente regionkontor på bo- eller 
oppholdsstedet,

på Kypros, helsedepartementet.
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FOTNOTER

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: BE = Belgia; DK = Danmark; DE = Tyskland; GR = Hellas; 
ES = Spania; FR = Frankrike; IE = Irland; LU = Luxembourg; FI = Finland; SE = Sverige; IT = Italia; NL = Nederland; AT = Østerrike; 
PT = Portugal; UK = Det forente kongerike; NO = Norge; IS = Island; LI = Liechtenstein; CZ = Tsjekkia; CY = Kypros; EE = Estland; 
LV = Latvia; LT = Litauen; HU = Ungarn; MT = Malta; PL = Polen; SI = Slovenia; SK = Slovakia; CH = Sveits.

(2)  Dersom familiemedlemmet ikke har et personlig identifikasjonsnummer, oppgis det personlige identifikasjonsnummeret til den person 
familiemedlemmets rettigheter er avledet fra.

(3)  Fylles ut bare dersom blanketten utstedes etter anmodning fra institusjonen på bo- eller oppholdsstedet.

(4)  Fylles ut bare dersom kontantytelsene skal betales av institusjonen på bo- eller oppholdsstedet.


