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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER 

BESLUTNING nr. E7 

av 27. juni 2019 

om praktiske regler for samarbeid og datautveksling til systemet for elektronisk utveksling av 

trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført i sin helhet i medlemsstatene 

(Tekst som er relevant for EØS og for EF/Sveits-avtalen) 

2020/C 73/04(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), 

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at Den administrative kommisjon 

så langt det er mulig skal oppmuntre til bruk av ny teknologi, 

under henvisning til artikkel 76 nr. 3 og 4 i forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at institusjonene har plikt til å 

samarbeide og kan ta kontakt med hverandre ved anvendelse av forordningene, 

under henvisning til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, der det er fastsatt at overføringen av opplysninger mellom 

institusjonene eller kontaktorganene skal skje elektronisk, og at Den administrative kommisjon skal fastlegge struktur, innhold, 

format og nærmere ordninger for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning nr. E4 av 13. mars 2014 ble overgangsperiodene nevnt i artikkel 95 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 

for full elektronisk utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene forlenget med to år fra datoen da det sentrale 

EESSI-systemet er utviklet, testet, levert og klart til at medlemsstatene kan begynne integreringen med det sentrale 

systemet. 

2) Beslutning E5 av 16. mars 2017 fastsatte praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av 

opplysninger nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

3) På sitt 351. møte 27.–28. juni 2017 erklærte Den administrative kommisjon at det sentrale EESSI-systemet er egnet til 

formålet med å starte utveksling via EESSI, og toårsperioden som er angitt i beslutning E4, ble innledet 3. juli 2017. 

4) På sitt 358. møte 27.–28. mars 2019 kom Den administrative kommisjon fram til enighet, i samsvar med artikkel 95 i 

forordning (EF) nr. 987/2009 og beslutning E4 av 13. mars 2014, om at overgangsperioden for EESSI utløper  

2. juli 2019. 

5) Det er behov for å sikre og bevare borgernes rettigheter i samsvar med reglene for koordinering av trygdeordninger. 

6) Som følge av kompleksiteten og statusen til EESSI-prosjektet på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen, er 

det behov for å sikre at det settes i drift på en korrekt og effektiv måte, og at Europakommisjonen og medlemsstatene i 

fellesskap forplikter seg til fortsatt å forbedre stabiliteten og sikkerheten i EESSI-prosjektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 73 av 6.3.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2021 av 5. februar 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 
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7) Tatt i betraktning den intense aktiviteten som er nødvendig på medlemsstatsplan, og de forsinkelsene som har oppstått i 

EESSI-prosjektet, og ettersom ikke alle institusjoner fullt ut vil være klare for utveksling av alle meldinger i EESSI den 

3. juli 2019, er det nødvendig, på grunnlag av prinsippet om godt samarbeid mellom institusjonene, å fastsette 

midlertidige praktiske regler for utveksling av opplysninger til EESSI er gjennomført i sin helhet i alle medlemsstater og 

i det sentrale EESSI-systemet. 

8) Det er nødvendig å sørge for en reserveløsning i tilfelle svikt i det sentrale EESSI-systemet. 

9) For å nå målene om rettssikkerhet for institusjonene og beskytte rettighetene til de personene som omfattes av 

forordningene, er det nødvendig at denne beslutningen får anvendelse fra 3. juli 2019. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1. Fra 3. juli 2019 skal opplysninger overføres elektronisk mellom institusjonene via EESSI-systemet og baseres på 

utveksling av strukturerte elektroniske dokumenter (SED) i de relevante forretningsprosessene (Business Use Cases, BUC). 

Dette berører ikke en eventuell utveksling som i henhold til forordningene om koordinering av trygdeordninger kan måtte skje i 

papirformat, f.eks. supplerende dokumentasjon. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstater som ikke er klare til å benytte elektronisk utveksling for en BUC, med henblikk 

på å sikre kontinuerlig virksomhet og beskytte rettighetene til de personene som omfattes av forordningene, om nødvendig 

fortsatt utveksle opplysninger for vedkommende BUC ved hjelp av ethvert annet dokument, selv om det er basert på et foreldet 

format, et foreldet innhold eller en foreldet struktur, inntil antallet medlemsstater som er «EESSI-klare» for den bestemte BUC-

en, når en terskel på 80 %. 

3. Dersom det benyttes et annet format enn SED, og det formatet ikke inneholder alle obligatoriske opplysninger som inngår 

i SED-er, skal den medlemsstaten som har behov for disse opplysningene, be om dem fra medlemsstaten som utstedte 

dokumentet i det foreldede formatet. Dersom det oppstår tvil med hensyn til den berørte borgerens rettigheter, skal 

mottakerinstitusjonen i god samarbeidsånd kontakte institusjonen som har utstedt dokumentet. 

4. Senest seks måneder etter at terskelverdien fastsatt i nr. 2 er nådd, skal medlemsstatene utelukkende benytte EESSI i sine 

utvekslinger med andre medlemsstater, og de kan ikke lengre foreta utvekslinger utenfor EESSI-systemet. De medlemsstatene 

som ikke er «EESSI-klare» for visse BUC-er, skal treffe de tiltakene som er nødvendige på nasjonalt plan for å kunne sende og 

motta alle opplysninger for disse BUC-ene til og fra andre medlemsstater via EESSI-systemet. 

5. Uten hensyn til nr. 1 kan to eller flere medlemsstater avtale at den nødvendige utvekslingen av opplysninger ved 

håndtering av store mengder meldinger, f.eks. krav som gjelder refusjon av utgifter til helsetjenester, utgifter ved arbeidsulyk-

ker og yrkessykdommer eller krav om ytelser ved arbeidsløshet, fortsatt kan skje i et annet format enn EESSI (f.eks. Build-

prosjekter), til de medlemsstatene som er del av den bilaterale utvekslingen, er «EESSI-klare». 

6. Medlemsstater som ikke fullt ut er klare til å oppfylle forpliktelsene i nr. 1, skal innen oktober 2019 framlegge for Den 

administrative kommisjon sine forpliktelser med hensyn til de nasjonale gjennomføringsplanene og de viktigste milepælene for 

å bli «EESSI-klare» for alle BUC-er uten ytterligere forsinkelse; de skal deretter hvert kvartal framlegge en statusrapport for 

Den administrative kommisjon til de er «EESSI-klare» for alle BUC-er. 
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7. Å være «EESSI-klar» for en bestemt BUC innebærer at vedkommende medlemsstat både kan sende og motta alle 

meldinger for denne BUC-en, eller eventuelt i denne BUC-ens underkategorier, til og fra andre medlemsstater. Dersom en BUC 

ikke omfattes av lovgivningen i en medlemsstat, innebærer «EESSI-klar» bare klar til å motta meldinger for den bestemte 

BUC-en. 

8. Når to medlemsstater er «EESSI-klare» for en BUC, skal den innbyrdes utvekslingen av opplysninger foregå via EESSI 

for alle utvekslinger som omfattes av den BUC-en. Dette berører ikke ekstraordinære omstendigheter og objektivt begrunnede 

situasjoner, som f.eks. å sikre kontinuerlig virksomhet i tilfelle svikt i et teknisk system, eller bilaterale avtaler som kan gjelde f. 

eks. felles testing eller pilotprosjekter, opplæring eller lignende årsaker. 

9. Når det gjelder en multilateral BUC, det vil si en BUC der mer enn to medlemsstater deltar i utvekslingen, skal utveksling 

via EESSI først igangsettes når det er fastslått at medlemsstatene som deltar i utvekslingen, har erklært at de er «EESSI-klare» 

for den aktuelle BUC-en. Dette berører ikke medlemsstatenes forpliktelser i henhold til nr. 4. Prinsippene beskrevet i nr. 7 får 

anvendelse også i tilfeller der mer enn to medlemsstater deltar i en BUC. 

10. Medlemsstatene skal underrette Den administrative kommisjon minst 30 dager før de er «EESSI-klare» for en bestemt 

BUC. 

11. Opplysninger om hvilken BUC i hvilken medlemsstat som er «EESSI-klar», skal regelmessig gjøres tilgjengelig for de 

nasjonale institusjonene (minst månedlig) og skal framgå av EESSIs institusjonsregister. 

12. Den administrative kommisjon skal på sine kvartalsvise møter føre tilsyn med medlemsstatenes framdrift til alle 

medlemsstater er «EESSI-klare» for alle BUC-er. Minst hver sjette måned skal det foretas en gjennomgåelse av status og av 

hvilke tiltak som skal treffes innenfor denne rammen, og konklusjonene skal offentliggjøres. 

13. Utveksling av opplysninger som startet utenfor EESSI før datoen fastsatt i nr. 1, eller i samsvar med nr. 2 i denne 

beslutningen, kan avsluttes utenfor EESSI. Det kan fastsettes alternative avtaler bilateralt mellom medlemsstatene, eller de kan 

godkjennes av Den administrative kommisjon, dersom det er påkrevd. 

14. Innen seks måneder etter kunngjøringen skal Den administrative kommisjon vurdere hvordan denne beslutningen 

fungerer, og vurdere eventuelle behov for endringer. 

15. Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 3. juli 2019. 

 President for Den administrative kommisjon 

Adriana STOINEA 

 __________  


