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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72
af 21. marts 1972

om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale
sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for
Fællesskabet

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

ud fra følgende betragtninger : .

europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne
2, 7 og 51 ,

Forordning nr. 3 om social sikring af vandrende
arbejdstagere2), er blevet afløst af forordning (EØF)
nr. 1408/71 , ligesom forordning nr. 4 om gennem
førelse og supplering af bestemmelserne i forordning

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de so
ciale sikringsordninger på arbejdstagere og deres fa
miliemedlemmer, som flytter inden for Fællesska
bet1 ), særlig artikel 97,

nr. 3 om social sikring af vandrende arbejdstagere2)
er blevet ophævet ved artikel 99 i forordning nr.
1408/71 , og der skal således fastsættes nye gennem
førelsesregler på grundlag af de nye principielle be
stemmelser og de erfaringer, der er indvundet i løbet
af de 12 år, disse forordninger har været gældende;

under henvisning til det forslag, der er udarbejdet
af Kommissionen efter høring af Den administrative

der er navnlig behov for en nøje angivelse af de
kompetente institutioner i hver medlemsstat, af. de

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Kommission for vandrende arbejdstageres sociale
sikring,
under henvisning til udtalelse fra Det europæiske

dokumenter, der skal fremlægges, og af formaliteter,
der skal opfyldes af de pågældende for at opnå ydel
ser, af de administrative og lægelige kontrolforanstalt
ninger, af betingelserne for refusion af ydelser, der

Parlament,

er udredet af en medlemsstats institution til udgift

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

for en institution i en anden medlemsstat, samt af
de opgaver, der skal henlægges til revisionsudvalget,

AFSNIT 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Definitioner

I denne forordning

a) forstås ved udtrykket » forordning « forordning
(EØF) nr. 1408/71 ;

Artikel 2

Blanketter, meddelelser vedrørende lovgivning, vejledninger

1 . Blanketterne til de attester, bevidnelser, erklærin
ger, begæringer og øvrige dokumenter, der er nød
vendige for anvendelsen af forordningen og gennem
førelsesforordningen, udarbejdes af Den administra
tive Kommission .

b) forstås ved udtrykket » gennemførelsesforordning«
i

nærværende forordning;

c) har de i forordningens artikel 1 fastlagte udtryk
den betydning, der er tillagt dem i den nævnte
artikel .

] ) EFT nr. L 149 af 5 7. 1971 , s. 2.

To medlemsstater eller deres kompetente myndighe
der kan efter udtalelse fra Den administrative Kom

mission aftale at gøre brug af forenklede formularer
i deres indbyrdes forhold .

2) EFT nr. 30 af 16. 12 . 1958 , s . 561 /58 .
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2. Den administrative Kommission kan til brug for
de kompetente myndigheder i hver medlemsstat ind
samle oplysninger om de nationale lovbestemmelser,
hvorpå forordningen finder anvendelse.
3 . Den administrative Kommission udarbejder vej
ledninger, der tager sigte på at underrette de pågæl
dende om deres rettigheder samt om de administra
tive formaliteter, de skal iagttage for at gøre disse
rettigheder gældende.

Disse vejledninger skal fastlægges efter forhandling
med det rådgivende udvalg.
Artikel 3
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3 . Bilag 3 angiver bopælsstedets og opholdsstedets
institutioner i hver medlemsstat.

4. Bilag 4 angiver de kontaktorganer, der er ud
peget i medfør af gennemførelsesforordningens ar
tikel 3 , stk. 1 .
5 . Bilag 5 angiver de bestemmelser, som omhandles
i gennemførelsesforordningens artikel 5, artikel 53 ,
stk. 3 , artikel 104, artikel 105, stk. 2, artikel 116 og
artikel 120 .

6. Bilag 6 angiver den fremgangsmåde ved betaling
af ydelser, der i medfør af gennemførelsesforordnin
gens artikel 53, stk. 1 , er valgt af de forpligtede
institutioner i hver medlemsstat.

Kontaktorganer — Forbindelse mellem institutionerne
indbyrdes samt mellem institutionerne og de beret

tigede
1 . De kompetente myndigheder kan udpege kontakt
organer, der er berettiget til at træde i direkte for
bindelse med hinanden .
2 . Enhver institution i en medlemsstat samt enhver

person, der er bosat eller opholder sig på en med
lemsstats område, kan — enten direkte eller gennem
kontaktorganerne — rette henvendelse til en anden
medlemsstats institution .

7. Bilag 7 angiver navn og hjemsted for de i gen
nemførelsesforordningens artikel 55, stk. 1, nævnte
banker .

8 . Bilag 8 angiver de medlemsstater, på hvis gen
sidige forhold gennemførelsesforordningens
kel 10, stk. 2, litra d ), finder anvendelse.

arti

9 . Bilag 9 angiver de ordninger, der skal tages i
betragtning ved beregningen af de gennemsnitlige
årlige udgifter til naturalydelser i medfør af gennem

førelsesforordningens artikel 94, stk. 3 , litra a), og
artikel 95 , stk. 3 , litra a).
Artikel 4

10. Bilag 10 angiver de institutioner eller organer,
Bilag

der er udpeget af de kompetente myndigheder, navn

1 . Bilag 1 angiver den kompetente myndighed eller
myndigheder i hver medlemsstat.
2. Bilag 2 angiver de kompetente institutioner i
hver medlemsstat.

lig i medfør af gennemførelsesforordningens artikel 6,
stk. 1 , artikel 11 , stk. 1 , artikel 13 , stk. 2 og 3 , arti
kel 14, stk. 1—3 , artikel 38 , stk. 1 , artikel 70, stk. 1 ,
artikel 80, stk. 2, artikel 81 , artikel 82, stk. 2, arti
kel 85, stk. 2, artikel 89, stk. 1 , artikel 91 , stk. 2,
artikel 102, stk. 2, artikel 110 og artikel 113 , stk. 2 .

AFSNIT II

GENNEMFØRELSE

AF

FORORDNINGENS

Gennemførelse af forordningens artikler 6 og 7

ALMINDELIGE

BESTEMMELSER

stk. 2, litra c), for så vidt disse gennemførelsesbe
stemmelser ikke er anført i bilag 5 .

Artikel 5

Gennemførelse af forordningens artikel 9
Anvendelse af gennemførelsesforordningen i stedet for
administrative aftaler om gennemførelse af overenskomster

Artikel 6

Gennemførelsesforordningens bestemmelser træder i

Adgang til frivillig forsikring eller frivillig fortsat forsikring

stedet for bestemmelserne i de administrative aftaler

om gennemførelse af de overenskomster, der er nævnt
i forordningens artikel 6; de træder ligeledes i stedet
for bestemmelserne om gennemførelse af de over
enskomster, der er nævnt i forordningens artikel 7,

1 . Såfremt den pågældende under hensyntagen til
forordningens artikel 9 og artikel 15 , stk. 3 , opfylder
betingelserne for adgang til frivillig forsikring eller
frivillig fortsat forsikring i tilfælde af invaliditet, al
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derdom og dødsfald (pensioner) inden for flere ord
ninger i medfør af en medlemsstats lovgivning, og
såfremt han ikke i medfør af sin seneste beskæftigelse

har været omfattet af den tvungne forsikring inden
for en af disse ordninger, har han på grundlag af de
nævnte bestemmelser adgang til frivillig forsikring
eller frivillig fortsat forsikring inden for den ordning,
der er fastsat i lovgivningen i denne medlemsstat
eller, såfremt der ikke er fastsat nogen ordning, in
den for en af ham selv valgt ordning.
2 . For at opnå ydelser efter bestemmelserne i for
ordningens artikel 9, stk. 2, skal den pågældende for
vedkommende medlemsstats institution fremlægge at
test for de forsikringsperioder, der er tilbagelagt ef
ter lovgivningen i enhver anden medlemsstat. Denne
attest udstedes efter den pågældendes begæring af den
eller de institutioner, der anvender de lovbestemmel
ser, efter hvilke han har tilbagelagt disse forsikrings
perioder.

til længden af de tilbagelagte forsikringsperioder
i overensstemmelse med bestemmelserne i forord

ningens artikel 46, stk.. 2, litra b );

c) drejer det sig om ydelser ved invaliditet, alder
dom eller dødsfald (pensioner), der er fastsat af
en medlemsstats institution i medfør af bestem

melserne i forordningens artikel 46, stk. 1 , første
afsnit, skal i de tilfælde, hvor bestemmelserne i

forordningens artikel 46, stk. 3, anvendes, ydelser
af anden art, indtægter eller lønbeløb, der kan
medføre, at den ydelse, der skal udredes af in
stitutionen, nedsættes eller stilles i bero, ikke tages

i betragtning af denne institution ved beregning
af det i forordningens artikel 46, stk. 1 , omhand
lede beløb, men udelukkende ved, at det beløb,
der fremkommer ved anvendelse af forordningens
artikel 46, stk. 3 , nedsættes eller stilles i bero .
Det er dog kun en del af disse ydelser, indtægter
eller lønbeløb, der skal tages i betragtning, og
denne del fås ved på dette beløb at anvende en

Gennemførelse af forordningens artikel 12

koefficient, der svarer til forholdet mellem det
ydelsesbeløb, der fremkommer ved anvendelse

Artikel 7

sesbeløb, der fremkommer ved anvendelse af for

af forordningens artikel 46, stk. 3, og det ydel
ordningens artikel 46, stk. 1 , første afsnit.
Almindelige regler om gennemførelse af bestemmelserne
om undgåelse af dobbeltydelser. Disse bestemmelsers

anvendelse på ydelser ved invaliditet, alderdom og dødsfald
(pensioner)

1 . Når modtageren af en ydelse, som han har krav
på efter en medlemsstats lovgivning, tillige har krav
på ydelser efter lovgivningen i en eller flere andre
medlemsstater, gælder følgende regler :

2. Med henblik på anvendelsen af forordningens ar
tikel 12, stk. 2—4, meddeler de kompetente institu
tioner på begæring hinanden alle nødvendige oplys
ninger.

Artikel 8

a ) Såfremt anvendelsen af forordningens artikel 12,
stk. 2 eller 3 , medfører, at disse ydelser samtidig
nedsættes eller stilles i bero, kan ingen af dem

Regler, der anvendes i tilfælde af samtidig ret til moder
skabsydelser efter lovgivningen i flere medlemsstater

nedsættes eller stilles i bero med et større beløb

Dersom en arbejdstager eller et af hans familiemed
lemmer har ret til moderskabsydelser efter lovgiv
ningen i to eller flere medlemsstater, tilkendes disse
ydelser alene efter lovgivningen i den medlemsstat,
på hvis område fødslen har fundet sted, eller — så
fremt fødslen ikke har fundet sted på en af disse
medlemsstaters område — alene efter lovgivningen i
den medlemsstat, hvoraf den pågældende arbejdstager

end det, der fremkommer ved at dividere det be
løb, der i henhold til den lovgivning, hvorefter
ydelsen udredes, skal nedsættes eller stilles i bero,
med antallet af de modtageren tilkommende ydel
ser, der skal nedsættes eller stilles i bero ;

b) drejer det sig om ydelser ved invaliditet, alderdom
eller dødsfald (pensioner), der er fastsat af en

senest har været omfattet.

medlemsstats institution i medfør af bestemmel

serne i forordningens artikel 46, stk. 2, skal ydel
ser af anden art, indtægter eller lønbeløb , der kan
medføre, at den ydelse der skal udredes af in
stitutionen, nedsættes eller stilles i bero, ikke ta
ges i betragtning af denne institution ved bereg

Artikel 9

Regler, der anvendes i tilfælde af samtidig ret til ydelser

ning af det i forordningens artikel 46, stk. 2,
litra a), omhandlede teoretiske beløb, men ude

ved dødsfald efter lovgivningen i flere medlemsstater

lukkende ved , at det i forordningens artikel 46,
stk. 2, litra b ) omhandlede beløb nedsættes eller
stilles i bero . Det er dog kun en del af disse ydel
ser, indtægter eller lønbeløb, der skal tages i be

1 . Indtræder et dødsfald på en medlemsstats om
råde, er det alene den efter denne medlemsstats lov
givning erhvervede ret til begravelseshjælp, der be

tragtning, og størrelsen heraf fastsættes i forhold

ningen i enhver anden medlemsstat, bortfalder.

vares, medens den ret, der er erhvervet efter lovgiv
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2. Indtræder et dødsfald på en medlemsstats område,
medens retten til begravelseshjælp er erhvervet efter
lovgivningen i to eller flere andre medlemsstater,
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eller indtræder et dødsfald uden for medlemsstater

givningen i hver af disse stater, svarer til an
tallet af de daglige ydelser eller tilskud, der ud
betales efter den pågældende lovgivning. Dersom
lovgivningen i de pågældende stater ikke inde

nes område, medens retten er erhvervet efter lov

holder bestemmelser om udbetaling af daglige

givningen i to eller flere medlemsstater, er det alene

ydelser eller tilskud , tilkendes familieydelserne

den ret, der er erhvervet efter den lovgivning i en
medlemsstat, hvorunder arbejdstageren har tilbage
lagt sin sidste forsikringsperiode, der bevares, medens

eller børnetilskuddene efter forholdet mellem det

tidsrum, i hvilket den pågældende arbejdstager
har været omfattet af lovgivningen i hver af disse
medlemsstater, og det i den pågældende lovgiv
ning fastsatte tidsrum ;

den efter lovgivningen i enhver anden medlemsstat
erhvervede ret bortfalder.

Artikel 10

Regler der anvendes i tilfælde af samtidig ret til familie
ydelser eller børnetilskud eller når arbejdstageren successivt
har været omfattet af lovgivningen i flere medlemsstater i
den samme periode eller del af denne periode

1 . Dersom der for den samme periode og for det
samme familiemedlem tilkommer to personer fami
lieydelser eller børnetilskud i medfør af forordning
ens artikel 73 , stk. 1 eller 2, eller artikel 74, stk . 1

eller 2, og i medfør af lovgivningen i det pågældende
familiemedlems bopælsland, er det bestemmelserne
om samtidig ret til familieydelser eller børnetilskud
i lovgivningen i familiemedlemmets bopælsland, der
kommer til anvendelse. Herefter skal retten til fa

milieydelser eller børnetilskud efter forordningens
artikel 73, stk. 1 eller 2, eller artikel 74, stk. 1 eller 2,
tages i betragtning, som om det drejede sig om en
ret, der var erhvervet i medfør af lovgivningen i det

b) når familieydelserne eller børnetilskuddene er ud
betalt af en institution for et tidsrum , hvor de
skulle have været udbetalt af en anden institution,
skal der foretages en afregning mellem disse in
stitutioner;

c) hvor de efter en medlemsstats lovgivning tilbage
lagte beskæftigelsesperioder udtrykkes i andre en
heder end dem , der anvendes ved beregningen af
familieydelser eller børnetilskud i medfør af den
lovgivning i en anden medlemsstat, hvoraf arbejds
tageren tillige her -været omfattet i det samme
tidsrum, sker omregningen, for så vidt angår an
vendelsen af bestemmelserne i litra a ) og litra b ),
efter gennemførelsesforordningens artikel 15,
stk. 3 ;

d) uanset bestemmelserne i litra a) skal i forholdet
mellem de i bilag 8 til gennemførelsesforordnin
gen nævnte medlemsstater den institution, der af
holder udgifterne ved familieydelser eller børne
tilskud på grundlag af den første beskæftigelse i

det pågældende tidsrum, afholde disse udgifter i

pågældende familiemedlems bopælsland.

hele udbetalingsperioden.
2 . Dersom en arbejdstager successivt har været om
fattet af lovgivningen i to medlemsstater i løbet af
en udbetalingsperiode, således som denne er fastsat

i lovgivningen om familieydelser eller børnetilskud i
den ene eller begge de pågældende stater, gælder føl
gende regler :

3 . Dersom familiemedlemmerne til en arbejdstager,
der er omfattet af fransk lovgivning, eller til en ar
bejdsløs, der modtager ydelser i anledning af arbejds
løshed i medfør af fransk lovgivning, flytter fra én
medlemsstat til en anden inden for den samme ka

lendermåned, skal den institution, som det påhvilede
a ) de familieydelser eller børnetilskud , som den på

gældende arbejdstager kan gøre krav på efter lov

at udbetale børnetilskud i begyndelsen af måneden ,
fortsat udbetale dem for hele den løbende måned .

AFSN1T III

GENNEMFØRELSE AF FORORDNINGENS BESTEMMELSER OM, HVILKEN
LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES

Gennemførelse af forordningens artikler 13 — 16
Artikel 11

Formaliteter ved udstationering

1 . I de i forordningens artikel 14, stk. 1 , litra a ) i)
og stk. 2, litra a), omhandlede tilfælde skal den in

stitution, der er udpeget af den kompetente myndig
hed i den medlemsstat, hvis lovgivning fortsat finder
anvendelse, på arbejdstagerens eller hans arbejds
givers begæring, og såfremt de foreskrevne betingel
ser er opfyldt, udleverer arbejdstageren en udstatio
neringsattest, der bekræfter, at han fortsat er omfat
tet af denne lovgivning indtil et nærmere angivet tids
punkt.
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2 . Det i forordningens artikel 14, stk. 1 , litra a)
ii ), omhandlede samtykke skal indhentes af arbejds
giveren.

Artikel 12

3 . Den institution, der er udpeget af den kompetente
myndighed i den medlemsstat, af hvis lovgivning ar
bejdstageren har valgt at være omfattet, skal give
ham en attest, der bekræfter, at han er omfattet af
denne medlemsstats lovgivning, sålænge han er
beskæftiget ved den pågældende diplomatiske mission
eller det pågældende konsulat eller er i privat tjeneste
hos embedsmænd ved denne mission eller dette kon
sulat.

Særlige bestemmelser om medlemskab af den tyske ordning
om social sikring

1 . Såfremt tysk lovgivning i medfør af forordningens
artikel 14, stk. 1 , litra b) eller litra c), eller stk. 2,
litra a), finder anvendelse på en arbejdstager, der er
beskæftiget af en virksomhed eller en arbejdsgiver,
hvis hjemsted eller bopæl ikke er beliggende på tysk
område, finder denne lovgivning anvendelse, som om

4. Har arbejdstageren valgt at være omfattet af tysk
lovgivning, finder denne lovgivnings bestemmelser
anvendelse, som om arbejdstageren var beskæftiget
på det sted, hvor den tyske regering har sit sæde. Den
kompetente myndighed udpeger den kompetente in
stitution for sygeforsikring.

arbejdstageren var beskæftiget på sit bopælssted på
tysk område.
Artikel 14

2. Når der i medfør af lovgivningen i en anden med
lemsstat end Tyskland betales bidrag for en bestemt
periode til en tvungen forsikring vedrørende invalidi
tet, alderdom eller dødsfald (pensioner), kan der for
samme periode også betales bidrag til tillægsforsikrin
gen efter tysk lovgivning ( Hoherversicherung).

Udøvelse af retten til at vælge, for så vidt angår De euro
pæiske Fællesskabers hjælpeansatte

1 . Den i forordningens artikel 16, stk. 3 , fastsatte

ret til at vælge skal benyttes ved ansættelseskontrak
Artikel 13

Udøvelse af retten til at vælge for personale, der gør
tjeneste ved diplomatiske missioner og konsulater

tens oprettelse. Den myndighed, der er berettiget til
at afslutte denne kontrakt, underretter den institu

tion , der er udpeget af den kompetente myndighed i
den medlemsstat, at hvis lovgivning den hjælpeansatte
har valgt at være omfattet. Den nævnte institution
underretter, om fornødent, alle de øvrige institutio
ner i den samme medlemsstat .

1 . Den i forordningens artikel 16, stk. 2, fastsatte

ret til at vælge skal udøves første gang inden tre
måneder efter det tidspunkt da arbejdstageren blev
ansat ved den pågældende diplomatiske mission eller
det pågældende konsulat eller trådte i privat tjeneste
hos embedsmænd i denne mission eller dette konsu

lat. Valget får virkning fra datoen for tiltrædelsen af
den pågældende stilling.
Dersom arbejdstageren ved udgangen af et kalende
rår påny gør brug af sin ret til at vælge, har valget

virkning fra den første dag i det følgende kalenderår.

2. Den institution, der er udpeget af den kompetente
myndighed i den medlemsstat, af hvis lovgivning
den hjælpeansatte har valgt at være omfattet, skal
give ham en attest, der bekræfter, at han er omfattet
af denne stats lovgivning, så længe han er ansat ved
De europæiske Fællesskaber.

3 . De kompetente myndigheder i medlemsstaterne

udpeger om fornødent de institutioner, hvorunder
De europæiske Fællesskabers hjælpeansatte skal hen
høre.

2. En arbejdstager, som gør brug af sin ret til at
vælge, underretter den institution, der er udpeget af
den kompetente myndighed i den medlemsstat, af

hvis lovgivning han har valgt at være omfattet, og
underretter samtidig sin arbejdsgiver. Den nævnte in
stitution underretter om fornødent alle de øvrige in
stitutioner i den samme medlemsstat i overensstem

melse med de af den kompetente myndighed i den
pågældende medlemsstat udstedte forskrifter.

4. Dersom en hjælpeansat, der er beskæftiget i en
anden medlemsstat end Tyskland, har valgt at være

omfattet af tysk lovgivning, finder denne lovgivnings
bestemmelser anvendelse, som om den pågældende

var beskæftiget på det sted, hvor den tyske regering
har sit sæde. Den kompetente myndighed udpeger
den kompetente institution for sygeforsikring.
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AFSNIT IV

ANVENDELSE AF FORORDNINGENS SÆRLIGE BESTEMMELSER PÅ DE
ENKELTE ARTER AF YDELSER

KAPITEL 1

har den forsikrede ikke været omfattet af en

ALMINDELIGE REGLER OM SAMMENLÆGNING
AF FORSIKRINGSPERIODER

tvungen forsikring efter lovgivningen i en med
lemsstat forud for den nævnte periode, medreg
nes denne periode af institutionen i den medlems
stat, i hvilken han første gang efter den nævnte
periode har været omfattet af en tvungen for
sikring;

Artikel 15

1 . I de i forordningens artikel 18, stk. 1, artikel 38,
artikel 45, stk. 1 og 2, artikel 64 og artikel 67, stk. 1
og 2, omhandlede tilfælde sker sammenlægningen af
forsikringsperioder efter følgende regler :

a) Til forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter en
medlemsstats lovgivning, lægges forsikringsperio
der tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats
lovgivning, i det omfang det er nødvendigt at
medregne dem for at supplere de efter den først
nævnte medlemsstats lovgivning tilbagelagte for
sikringsperioder med henblik på erhvervelse, be

varelse eller generhvervelse af ret til ydelser,
forudsat at disse forsikringsperioder ikke helt el
ler delvis falder sammen. Hvor det drejer sig om
ydelser ved invaliditet, alderdom eller dødsfald
(pensioner), der skal fastsættes af to eller flere med
lemsstaters institutioner efter bestemmelserne i

forordningens artikel 46, stk. 2, foretager hver af
de berørte institutioner hver for sig denne sam
menlægning ved medregning af samtlige de for
sikringsperioder, der er tilbagelagt af arbejdstage
ren efter lovgivningen i samtlige de medlemssta
ter, af hvis lovgivning han har været omfattet,
såfremt ikke andet følger af bestemmelserne i for
ordningens artikel 45, stk. 2, og artikel 46, stk. 2,
litra c);

e) dersom det tidsrum, i hvilket visse forsikrings
perioder er tilbagelagt efter en medlemsstats lov
givning, ikke kan fastslås med bestemthed, anta
ges det, at disse forsikringsperioder ikke falder
sammen med forsikringsperioder, der er tilbage

lagt efter en anden medlemsstats lovgivning, og
de skal medregnes ved sammenlægning af perio
der, for så vidt de kan komme i betragtning i
dette øjemed;
f) dersom visse forsikringsperioder efter en med
lemsstats lovgivning kun medregnes, hvis de er
tilbagelagt inden for en bestemt tidsfrist, skal den
institution, som anvender denne lovgivning,
i) kun medregne forsikringsperioder, der er til
bagelagt efter en anden medlemsstats lov
givning, hvis de er tilbagelagt inden for denne
frist, eller

ii ) forlænge fristen med længden af de for
sikringsperioder, der helt eller delvis er til
bagelagt efter en anden medlemsstats lov
givning inden for den nævnte frist, når det
drejer sig om perioder, der efter den anden
medlemsstats lovgivning alene medfører ud
sættelse af den frist, inden for hvilken for
sikringsperioder skal være tilbagelagt.

b ) når en forsikringsperiode, der er tilbagelagt efter
en medlemsstats lovgivning om en tvungen for
sikring, falder sammen med en forsikringsperiode,
der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats
lovgivning om en frivillig eller frivillig fortsat for
sikring, medregnes alene den førstnævnte periode;

2 . Forsikringsperioder, der er tilbagelagt i en med
lemsstat efter en lovgivning, der ikke er omfattet af
forordningen, men som medregnes i henhold til en
anden lovgivning i denne medlemsstat, som er omfat
tet af forordningen, anses for forsikringsperioder,
der skal medregnes med henblik på sammenlægning.

c) når en forskringsperiode, der ikke er en ligestil
let periode, og som er tilbagelagt efter en med
lemsstats lovgivning, falder sammen med en efter
en anden medlemsstats lovgivning ligestillet pe
riode, medregnes alene den førstnævnte periode ;

3 . Hvor forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter
en medlemsstats lovgivning, udtrykkes i andre tid
senheder end dem, der anvendes i en anden med
lemsstats lovgivning, sker den for sammenlægningen
nødvendige omregning efter følgende regler :

d) enhver efter lovgivningen i to eller flere medlems
stater ligestillet periode skal alene medregnes af
institutionen i den medlemsstat, at hvis lovgivning

a ) Har arbejdstageren været omfattet af en ordning,
der anvender en seks dages uge :

den forsikrede senest har været omfattet af en

tvungen forsikring forud for den nævnte periode;

i) er dag lig med 8 timer og omvendt;
ii) er 6 dage lig med 1 uge og omvendt;
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iii) er 26 dage lig med 1 måned og omvendt;
iv) er 3 måneder eller 13 uger eller 78 dage lig
med 1 kvartal og omvendt;
v ) skal ved omregning af uger til måneder og

omvendt uger og måneder omregnes til dage ;
vi )

anvendelse, hvis det er nødvendigt at tage hensyn
til forsikringsperioder, der tidligere er tilbagelagt ef
ter enhver anden medlemsstats lovgivning, for at de
i den kompetente stats lovgivning foreskrevne be
tingelser kan opfyldes.

kan anvendelsen af foranstående regler ikke
medføre, at der for samtlige de i et kalen
derår tilbagelagte forsikringsperioder med
regnes et tidsrum, der ialt overstiger 312 dage
eller 52 uger eller 12 måneder eller 4 kvar
taler;

b) Har arbejdstageren været omfattet af en ordning,
der anvender en fem dages uge :
I

i) er 1 dag lig med 9 timer og omvendt ;
ii ) er 5 dage lig med 1 uge og omvendt;

iii ) er 22 dage lig med 1 måned og omvendt ;
iv) er 3 måneder eller 13 uger eller 66 dage lig
med 1 kvartal og omvendt;

v) skal ved omregning af uger til måneder og
omvendt uger og måneder omregnes til dage ;
vi)

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

kan anvendelsen af foranstående regler ikke
medføre, at der for samtlige de i et kalen

derår tilbagelagte forsikringsperioder med
regnes et tidsrum, der ialt overstiger 264 dage
eller 52 uger eller 12 måneder eller 4 kvar
taler.

Gennemførelse af forordningens artikel 19
Artikel 17

Naturalydelser i tilfælde af bopæl i en anden medlems
stat end den kompetente stat

1 . For at opnå naturalydelser i medfør af forord

ningens artikel 19 skal arbejdstageren lade sig selv
og sine familiemedlemmer registrere ved bopælsste
dets institution og herved forevise dokumentation for,
at han har ret til disse naturalydelser for sig selv og
sine familiemedlemmer . Denne attest udstedes af den

kompetente institution eventuelt på grundlag af de
af arbejdsgiveren meddelte oplysninger. Dersom ar
bejdstageren eller hans familiemedlemmer ikke fore
viser den nævnte attest, retter bopælsstedets institu
tion henvendelse til den kompetente institution for
at fremskaffe den .

2 . Denne attest er gældende, så. længe bopælsstedets
institution ikke har modtaget meddelelse om, at den

ikke længere er gyldig. Når attesten er udstedt af
en fransk institution, er den dog kun gyldig i et
tidsrum af tre måneder regnet fra datoen for dens

udstedelse og skal fornys hver tredje måned .
KAPITEL 2

SYGDOM OG MODERSKAB

Gennemførelse af forordningens artikel 18
Artikel 16

3 . Såfremt arbejdstageren er sæsonarbejder, er den
i stk. 1 nævnte attest gyldig, så længe sæsonarbejdet
vedvarer, medmindre den kompetente institution i
mellemtiden har underrettet bopælsstedets institution
om , at den ikke længere er gyldig.
4. Bopælsstedets institution underretter den kompe
tente institution om enhver registrering, der har
fundet sted i henhold til bestemmelserne i stk . 1 .

Attestation af forsikringsperioder

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forord
ningens artikel 18 skal arbejdstageren for den kom
petente institution fremlægge attest for de forsikrings
perioder, der er . tilbagelagt efter den lovgivning,
hvoraf han tidligere senest har været omfattet.
2. Denne attest udleveres efter arbejdstagerens be
gæring af institutionen eller institutionerne i den
medlemsstat, af hvis lovgivning han tidligere senest
har været omfattet. Dersom han ikke fremlægger den
nævnte attest, retter den kompetente institution hen

5 . Ved enhver begæring om naturalydelser skal den
pågældende fremlægge de bevisligheder, der kræves,
for at naturalydelser kan tilkendes i medfør af lov
givningen i den medlemsstat, på hvis område han er
bosat.

6. I tilfælde af hospitalsindlæggelse underretter bo
pælsstedets institution den kompetente institution om
indlæggelsesdatoen, den forventede varighed af hos

vendelse til denne eller disse institutioner for at

pitalsopholdet samt udskrivningsdatoen, senest tre
dage efter at den er blevet bekendt hermed . En så
dan underretning er dog ikke fornøden, hvis udgif
terne ved naturalydelser refunderes bopælsstedets in

fremskaffe den .

stitution med et fikseret beløb .
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bejdsdygtighed, hvorefter den i stk. 1 omhandlede er

rørende tilkendelse af naturalydelser, der er opført

klæring udstedes . Denne erklæring, som skal angive
den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden, sen

i den i forordningens artikel 24, stk. 2, omhandlede

des straks til den kompetente institution.

fortegnelse. Den kompetente institution har en frist
på 15 dage regnet fra fremsendelsen af denne med
delelse til eventuelt at fremsætte en begrundet ind

sigelse ; dersom bopælsstedets institution ikke har
modtaget nogen indsigelse inden udløbet af denne
frist, tilkender den naturalydelserne. I tilfælde hvor
det er tvingende nødvendigt at udrede naturalydel
serne straks, underretter bopælsstedets institution
øjeblikkeligt den kompetente institution herom. Un
derretning om en begrundet indsigelse er dog ikke
fornøden, når udgifterne ved naturalydelser refun
deres bopælsstedets institution med et fikseret beløb .
8 . Arbejdstageren eller hans familiemedlemmer er
forpligtet til at underrette bopælsstedets institution
om enhver forandring i deres forhold, der kan be
røre deres ret til naturalydelser, navnlig om ethvert
arbejdsophør eller overgang til anden beskæftigelse
for arbejdstagerens vedkommende, eller om enhver

ændring af arbejdstagerens eller et familiemedlems
bopæls- eller opholdssted . Den kompetente institu
tion underretter ligeledes bopælsstedets institution om
ophør af arbejdstagerens tilknytning til forsikringen
eller om bortfald af hans ret til naturalydelser. Bo
pælsstedets institution kan når som helst afkræve
den kompetente institution oplysning om arbejdsta
gerens tilknytning til forsikringen eller hans ret til
naturalydelser.

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente

myndigheder i disse medlemsstater kan efter ud
talelse fra Den administrative Kommission aftale

andre gennemførelsesregler.
Artikel 18

Kontantydelser i tilfælde af bopæl i en anden medlemsstat
end den kompetente stat

1 . For at opnå kontantydelser i medfør af forord
ningens artikel 19 . stk. 1 , litra b ), skal arbejdstageren

inden tre dage efter uarbejdsdygtighedens indtræden
rette henvendelse til bopælsstedets institution og her
ved fremlægge en anmeldelse om arbejdsophør eller
— dersom dette er foreskrevet i den lovgivning, som
gælder for den kompetente institution eller bopæls
stedets institution — en erklæring om uarbejdsdyg
tighed udstedt af den behandlende læge.

2 . Dersom de behandlende læger i bopælslandet ikke
udsteder erklæringer om uarbejdsdygtighed, retter ar
bejdstageren direkte henvendelse til bopælsstedets in
stitution inden for den frist, der er foreskrevet i den
lovgivning, der gælder for dem.

Denne institution foranlediger straks den pågældende
undersøgt af en læge til konstatering af hans uar

3 . I de tilfælde, hvor stk. 2 ikke finder anvendelse,
skal bopælsstedets institution snarest muligt, og i

hvert fald inden tre dage efter at arbejdstageren har
rettet henvendelse til den, lade foretage en kontrol
undersøgelse af arbejdstageren, som om det drejede
sig om en af dens egne forsikrede. Den erklæring, der
udstedes af den kontrollerende læge, og som navnlig
skal angive den forventede varighed af uarbejdsdyg
tigheden, sendes af bopælsstedets institution til den

kompetente institution inden tre dage efter datoen
for kontrolundersøgelsen.
4. Bopælsstedets institution skal senere, om fornø
dent, underkaste arbejdstageren administrativ eller
lægelig kontrol, som om det drejede sig om en af
dens egne forsikrede. Så snart den konstaterer, at
arbejdstageren påny er arbejdsdygtig, underretter den
straks arbejdstageren samt den kompetente institu
tion herom med angivelse af datoen for ophøret af
arbejdstagerens uarbejdsdygtighed . Meddelelsen til
arbejdstageren anses for en afgørelse truffet på den
kompetente institutions vegne, jfr. dog bestemmel
serne i stk . 6.

5 . Den kompetente institution bevarer under alle
omstændigheder ret til at lade arbejdstageren under
søge af en af den selv udpeget læge.

6. Beslutter den kompetente institution at afslå ud

betaling af kontante ydelser, fordi arbejdstageren ikke
har opfyldt de i bopælsstedets lovgivning foreskrevne
formaliteter, eller konstaterer den, at arbejdstageren
påny er arbejdsdygtig, underretter den arbejdstage
ren om sin afgørelse og sender samtidig en genpart
heraf til bopælsstedets institution .
7. Når arbejdstageren genoptager sit arbejde, under
retter han den kompetente institution herom , hvis

dette er foreskrevet i den lovgivning, som gælder for
denne institution .

8 . Den kompetente institution udbetaler kontanty
delserne på enhver egnet måde, fortrinsvis ved inter
national postanvisning, og underretter bopælsstedets
institution og arbejdstageren herom . Dersom kon
tantydelserne udbetales af bopælsstedets institution

£or den kompetente institutions regning, underretter

den sidstnævnte institution arbejdstageren om hans
rettigheder, samtidig med at den underretter bopæls
stedets institution om størrelsen af kontantydelserne,
tidspunkterne for deres udbetaling, samt for hvor
lang tid de højst kan ydes, efter reglerne i den kom
petente stats lovgivning.

9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan efter indhen
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tet udtalelese fra Den administrative Kommission

aftale andre gennemførelsesregler.

stedets institution før lægebehandlingen, har han alli
gevel ret til denne behandling ved fremlæggelse af
den nævnte attest, som om han var forsikret i denne
institution .

Gennemførelse af forordningens artikel 20
Artikel 19

Særlige bestemmelser for grænsearbejdere og deres familie
medlemmer

Når det drejer sig om grænsearbejdere eller deres fa
miliemedlemmer, kan lægemidler, bandager, briller,
mindre proteser samt laboratorieundersøgelser kun
udleveres eller foretages på den medlemsstats om
råde, hvor de er ordineret, efter bestemmelserne i
denne medlemsstats lovgivning.

Gennemførelse af forordningens artikel 22
Artikel 20

Naturalydelser under ophold i en anden medlemsstat end
den kompetente stat. Særtilfælde vedrørende udstationerede
arbejdstagere og arbejdstagere beskæftiget ved international
transport samt deres familiemedlemmer

3 . Opholdsstedets institution retter inden tre dage
henvendelse til den kompetente institution for at
blive bekendt med, om den pågældende opfylder be
tingelserne for ret til naturalydelser. Den er forpligtet
til at udrede disse ydelser, indtil den modtager svar
fra den kompetente institution, dog højst for et tids
rum af 30 dage.

4. Den kompetente institution skal svare opholds
stedets institution inden 10 dage efter, at den har
modtaget begæringen fra denne. Er svaret bekræf
tende, angiver den kompetente institution eventuelt,
for hvor lang tid naturalydelserne højst kan tilken
des efter den lovgivning, den anvender, og opholds

stedets institution udreder fortsat de nævnte ydelser.
5 . I stedet for de i stk. 1 og 2 foreskrevne attester
kan de i de nævnte bestemmelser omhandlede arbejds
tagere for opholdsstedets institution fremlægge attest
for, at betingelserne for ret til naturalydelser er op
fyldt. Denne attest, der udstedes af den kompetente
institution, skal i givet fald navnlig angive, for hvor
lang tid naturalydelserne højst kan tilkendes i hen

hold til den kompetente stats lovgivning. I dette til
1 . For at opnå naturalydelser — for sig selv eller
for de familiemedlemmer, der ledsager ham under
hans udstationering, skal den i forordningens artikel
14, stk. 1 , litra a) i), eller stk. 2, litra a), omhand
lede arbejdstager for opholdsstedets institution frem
lægge den i gennemførelsesforordningens artikel 11
foreskrevne attest. Når arbejdstageren har fremlagt
denne attest, antages han at opfylde betingelserne
for ret til naturalydelser.

2. For at opnå naturalydelser — for sig selv eller
for de familiemedlemmer, der ledsager ham — skal
den i forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), om
handlede internationale transportarbejder, der under
udøvelsen af sin beskæftigelse befinder sig i en anden
medlemsstat end den kompetente stat, snarest muligt
for opholdsstedets institution fremlægge en særlig
attest, der skal være udstedt af arbejdsgiveren eller
dennes stedfortræder i den samme kalendermåned
eller inden for de to sidste kalendermåneder før

fremlæggelsen. Denne attest skal navnlig angive, hvor
længe arbejdstageren har været beskæftiget for den
nævnte arbejdsgiver, samt den kompetente institu
tions benævnelse og adresse ; dersom den kompetente
institution efter den kompetente stats lovgivning ikke
nødvendigvis er arbejdsgiveren bekendt, skal arbejds
tageren dog skriftligt angive denne institutions be
nævnelse og adresse ved sin indgivelse af begæring
til opholdsstedets institution. Når arbejdstageren har

fremlagt denne attest, formodes han at opfylde be
tingelserne for ret til naturalydelser. Er det ikke mu
ligt for arbejdstageren at henvende sig til opholds

fælde finder bestemmelserne i stk. 1—4 ikke anven
delse .

6. Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens
artikel 17, stk. 6, 7 og 9, finder tilsvarende anven
delse.

7. De naturalydelser, der udredes på grundlag af
den i stk. 1 og 2 omhandlede formodning, er gen
stand for refusion i henhold til forordningens artikel
36, stk. 1 .

Artikel 21

Naturalydelser ved ophold i en anden medlemsstat end

den kompetente stat. Andre arbejdstagere end de, der er
omhandlet i gennemførelsesforordningens artikel 20

1 . For at opnå naturalydelser i medfør af forord
ningens artikel 22, stk. 1 , litra a) i) — bortset fra
de i gennemførelsesforordningens artikel 20 omhand

lede tilfælde — skal arbejdstageren for opholdsste
dets institution fremlægge attest om, at han har ret
til naturalydelser. Denne attest, der udstedes af den

kompetente institution efter arbejdstagerens begæring
.om muligt før han forlader den medlemsstat, hvor
han er bosat, skal i givet fald navnlig angive, for
hvor lang tid naturalydelserne højst kan tilkendes
efter den kompetente stats lovgivning. Fremlægger
arbejdstageren ikke denne attest, retter opholdsste
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dets institution henvendelse til den kompeente in
stitution for at fremskaffe den .

2 . Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens
artikel 17, stk. 6, 7 og 9, finder tilsvarende an
vendelse .

Artikel 22

Naturalydelser til arbejdstagere, som flytter, eller som ven
der tilbage til bopælslandet, samt til arbejdstagere, der har
fået samtykke til at rejse til en anden medlemsstat for dér
at underkaste sig behandling

1 . For at opnå naturalydelser i medfør af forord
ningens artikel 22, stk. 1 , litra b ) i), skal arbejdstage
ren for bopælsstedets institution fremlægge attest om,
at han fortsat har ret til disse ydelser. Denne attest,
der udstedes af den kompetente institution, skal i
givet fald navnlig angive, for hvor lang tid natural
ydelserne endnu kan udredes i henhold til den kom
petente stats lovgivning. Attesten kan også udstedes
efter arbejdstagerens afrejse og på dennes begæring,
dersom den på grund af force majeure ikke har kun
net udfærdiges tidligere .

2. Bestemmelserne i

gennemførelsesforordningens

artikel 17, stk. 6, 7 og 9, finder tilsvarende anven
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tilsvarende anvendelse. En arbejdstager, der opholder
sig på en medlemsstats område uden at være erhvervs
mæssigt beskæftiget dér, er dog ikke forpligtet til at
fremlægge den i gennemførelsesforordningens artikel
18, stk. 1 , omhandlede anmeldelse om arbejdsophør;
dette berører ikke forpligtelsen til at fremlægge en
erklæring om uarbejdsdygtighed.

Gennemførelse af forordningens artikel 23, stk. 3
Artikel 25

Attestation vedrørende familiemedlemmer, der skal tages
i betragtning ved beregning af kontantydelser

1 . For at bringe bestemmelserne i forordningens ar
tikel 23 , stk. 3 , i anvendelse skal arbejdstageren for
den kompetente institution fremlægge attest vedrø
rende de af hans familiemedlemmer, der er bosat i
en anden medlemsstat end den, hvor den nævnte in
stitution er beliggende.
2. Denne attest udstedes af institutionen på fami
liemedlemmernes bopælssted.
Den er gyldig i 12 måneder regnet fra datoen for
dens udstedelse. Den kan fornys ; i så fald begynder
gyldighedstiden at løbe fra datoen for dens fornyelse.

delse .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

anvendelse på udredelse af naturalydelser i det i
forordningens artikel 22, stk. 1 , litra c), i), omhand
lede tilfælde.

Arbejdstageren skal straks underrette den kompetente
institution om ethvert forhold, der nødvendiggør en
ændring af den nævnte attest. En sådan ændring får
virkning fra den dato, da dette forhold er opstået.
3 . I stedet for den i stk. 1 foreskrevne attest kan

den kompetente institution afkræve arbejdstageren
bevisligheder af nyere dato, der godtgør de person
Artikel 23

lige data vedrørende de af hans familiemedlemmer,
der er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor
den nævnte institution er beliggende.

Naturalydelser til familiemedlemmer

Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens arti
kel 21 eller artikel 22, finder tilsvarende anvendelse
ved tilkendelse af naturalydelser til de i forordningens
artikel 22, stk. 3, omhandlede familiemedlemmer.

Gennemførelse af forordningens artikel 25, stk. 1
Artikel 26

Ydelser til arbejdsløse, der rejser til en anden medlemsstat
Artikel 24

end den kompetente stat for at søge arbejde der

1 . For at opnå de i forordningens artikel 25, stk. 1 ,
Kontantydelser til arbejdstagere ved ophold i en anden
medlemsstat end den kompetente stat

For opnåelse af kontantydelser i medfør af forord
ningens artikel 22, stk. 1 , litra a) ii), finder bestem
melserne i gennemførelsesforordningens artikel 18

omhandlede natural- og kontantydelser for sig selv
og sine familiemedlenmer, skal den arbejdsløse for
sygeforsikringsinstitutionen på det sted, hvortil han
er rejst, fremlægge en attest, som skal indhentes fra
den kompetente sygeforsikringsinstitution før hans
afrejse. Fremlægger den arbejdsløse ikke den nævnte
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Gennemførelse af forordningens artikel 26

attest, retter institutionen på det sted, hvortil han
er rejst, henvendelse til den kompetente institution
for at fremskaffe den .

Artikel 28

Denne attest skal bekræfte, at han har ret til de nævnte

Naturalydelser til pensions- eller renteansøgere og deres

ydelser på de i forordningens artikel 69, stk. 1 , litra

familiemedlemmer

a), angivne betingelser, anføre, for hvor lang tid han
er berettiget til ydelserne under hensyntagen til be
stemmelserne i forordningens artikel 69, stk. 1 , litra
c), og nærmere angive størrelsen af de kontantydel
ser, der i det nævnte tidsrum eventuelt skal udbe
tales efter reglerne om sygeforsikring i tilfælde af
uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlæggelse .

1 . En pensions- eller renteansøger skal for at opnå
naturalydelser i den medlemsstat, hvor han er bosat,

i medfør af forordningens artikel 26, stk. 1 , lade sig
selv og sine familiemedlemmer registrere ved bopæls
stedets institution under fremlæggelse af attest om,
at han har ret til de nævnte ydelser for sig selv og
for sine familiemedlemmer i medfør af en anden med

2 . Arbejdsløshedsforsikringsinstitutionen på det sted,
hvortil den arbejdsløse er rejst, bekræfter på en gen
part af den i gennemførelsesforordningens artikel 83
omhandlede attest, der skal tilstilles sygeforsikrings
institutionen på det samme sted , at de i forordnin
gens artikel 69, stk. 1 , litra b ), angivne betingelser
er opfyldt med angivelse af det tidspunkt, fra hvilket
disse betingelser er opfyldt, samt det tidspunkt, fra
hvilket den arbejdsløse modtager ydelser fra arbejds
løshedsforsikringen til udgift for den kompetente
institution .

lemsstats lovgivning. Denne attest udstedes af den
institution i denne anden medlemsstat, som det på
hviler at udrede naturalydelser :
2. Bopælsstedets institution underretter den institu
tion, der har udstedt attesten, om enhver registrering,
der har fundet sted i henhold til bestemmelserne i
stk. 1 .

Gennemførelse af forordningens artikel 28

Denne attest er gældende i det i forordningens arti

kel 69, stk. 1 , litra c), fastsatte tidsrum, så længe be
tingelserne er opfyldt. Arbejdsløshedsforsikringsinsti
tutionen på det sted, hvortil den arbejdsløse er rejst,
skal inden tre dage underrette den nævnte sygefor
sikringsinstitution , dersom betingelserne ikke længere
er opfyldt.
3 . Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens ar
tikel 17, stk. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse.

Gennemførelse af forordningens artikel 25, stk. 3

Artikel 29

Naturalydelser til pensions - eller rentemodtagere og deres
familiemedlemmer, der ikke er bosat i en medlemsstat, efter
hvis lovgivning de har ret til ydelser

1 . En pensions - eller rentemodtager skal for at opnå
naturalydelser på den medlemsstats område, hvor
han er bosat, i medfør af forordningens artikel 28 ,
stk. 1 , lade sig selv og sine familiemedlemmer regi
strere ved bopælsstedets institution under fremlæg
gelse af attest om, at han har ret til disse ydelser
for sig selv og sine familiemedlemmer i medfør af
den lovgivning eller en af de lovgivninger, hvorefter
han modtager pension eller rente.

Artikel 27

Naturalydelser til arbejdsløse familiemedlemmer, der er
bosat i en anden medlemstat end den kompetente stat

Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens arti
kel 17 finder tilsvarende anvendelse på tilkendelse
af naturalydelser til arbejdsløses familiemedlemmer,
der er bosat i en anden medlemsstat end den kom

petente stat. Ved registrering af familiemedlemmer
til arbejdsløse, der modtager ydelser efter bestem
melserne i forordningens artikel 69, stk. 1 , skal den
i gennemførelsesforordningens artikel 26, stk . 1 , om
handlede attest fremlægges . Denne attest gælder, så
længe der udredes ydelser efter forordningens arti
kel 69 , stk. 1 .

2 . Denne attest udstedes efter pensions - eller rente
modtagerens begæring af den institution eller en af
de institutioner, som det påhviler at udbetale pen

sion eller rente, eller eventuelt af den institution, der
er berettiget til at træffe afgørelse vedrørende ret til
naturalydelser, så snart den pågældende opfylder be
tingelserne for opnåelse af ret til disse ydelser. Frem
lægger den pågældende ikke denne attest, fremskaffes
den af bopælsstedets institution ved henvendelse til
den eller de institutioner, som det påhviler at udbe
tale pension eller rente, eller eventuelt til den institu
tion , der er berettiget til at udstede attesten . Medens

bopælsstedets institution afventer modtagelsen af
denne attest, kan den foretage en foreløbig registre
ring af pensions- eller rentemodtageren og hans fa
miliemedlemmer på grundlag af bevisligheder, den
har godkendt. Denne registrering er kun bindende for
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den institution, som det påhviler at udrede naturaly
delser, når denne institution har udstedt den i stk. 1
foreskrevne attest.

3 . Bopælsstedets institution underretter den institu
tion, som har udstedt den i stk. 1 foreskrevne attest,
om enhver registrering, der har fundet sted i medfør
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2 . Ved enhver begæring om naturalydelser skal fa
miliemedlemmerne for institutionen på deres bo
pælssted fremlægge den i stk. 1 nævnte attest, dersom
det er foreskrevet i den lovgivning, som gælder for

denne institution, at en sådan begæring skal være
ledsaget af dokumentation for modtagelse af pension
eller rente .

af den nævnte bestemmelse .

4 . Ved enhver begæring om naturalydelser skal det
godtgøres over for bopælsstedets institution, at mod
tageren fortsat er berettiget til pension eller rente,
ved forelæggelse af en kvittering eller anvisningstalon
for den seneste udbetaling af pensionen eller renten .
5 . Modtageren eller hans familiemedlemmer har
pligt til at underrette bopælsstedets institution om
enhver forandring i deres forhold, der kaiT berøre
deres ret til naturalydelser, navnlig inddragelse eller
bortfald af pensionen eller renten samt enhver bo
pælsforandring. De institutioner, som det påhviler
et udbetale pension eller rente underretter ligeledes
institutionen på modtagerens bopælssted om enhver
sådan forandring.

3 . Institutionen på modtagerens bopælssted under
retter institutionen på familiemedlemmernes bopæls
sted, dersom pensionen eller renten stilles i bero eller
bortfalder, eller modtageren skifter bopæl . Institutio
nen på familiemedlemmernes bopælssted kan når som
helst anmode institutionen på modtagerens bopæls
sted om enhver oplysning om ret til naturalydelser.
4. Familiemedlemmerne har pligt til at underrette
institutionen på deres bopælssted om enhver foran
dring i deres forhold , der kan antages at berøre de
res ret til naturalydelser, navnlig om enhver bopæls
forandring.

Gennemførelse af forordningens artikel 31
6 . Den administrative . Kommission fastsætter, om

fornødent, de nærmere regler for afgørelse af, hvilken

Artikel 31

institution der skal udrede naturalydelser i det i
forordningens artikel 28 , stk. 2, litra b ), omhandlede
tilfælde .

Naturalydelser til pensions - eller rentemodtagere og deres
familiemedlemmer ved ophold i en anden medlemsstat
end den , hvor de er bosat

Gennemførelse af forordningens artikel 29
Artikel 30

Naturalydelser til familiemedlemmer, der er bosat i en
anden medlemsstat en den, hvor pensions- eller rentemod
tageren er bosat

1 . En pensions- eller rentemodtager skal for at opnå
naturalydelser i medfør af forordningens artikel 31
for opholdsstedets institution fremlægge attest om , at
han har ret til disse ydelser. Denne attest, der ud
stedes af institutionen på modtagerens bopælssted,
såvidt muligt før han forlader den medlemsstats om
råde, hvor han er bosat, skal i givet fald navnlig an

give, for hvor lang tid naturalydelserne højst kan
1 . Familiemedlemmerne skal for at opnå naturaly
delser på den medlemsstats område, hvor de er bosat,
i medfør af forordningens artikel 29, stk. 1, lade sig
registrere ved institutionen på deres bopælssted og
herved fremlægge de bevisligheder, der efter den lov
givning, som gælder for denne institution , kræves,
for at sådanne ydelser kan tilkendes en pensions
eller rentemodtagers familiemedlemmer, samt en at
test, der bekræfter, at rentemodtageren har ret til
naturalydelser til sig selv og sine familiemedlemmer.
Denne attest, der udstedes af institutionen på mod
tagerens bopælssted, gælder, så længe institutionen
på familiemedlemmernes bopælssted ikke har mod
taget meddelelse om, at den ikke længere er gyldig.
Når den nævnte attest udstedes af en fransk insti

tution , er den dog kun gyldig i 12 måneder regnet
fra datoen for dens udstedelse og skal fornys hvert år.

udredes efter denne medlemsstats lovgivning. Frem
lægger modtageren ikke den nævnte attest, retter op
holdsstedets institution henvendelse til bopælsstedets
institution for at fremskaffe den .

2. Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens
artikel 17, stk . 6, 7 og 9 , finder tilsvarende anven
delse . I så fald anses institutionen på pensions- eller
rentemodtagerens bopælssted for den kompetente in
stitution .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

anvendelse, for så vidt angår tilkendelse af natural
ydelser til de i forordningens artikel 31 omhandlede
familiemedlemmer.
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Gennemførelse af forordningens artikel 35, stk. 1

Refusion fra den kompetente institution i en medlemsstat af
udgifter, der er afholdt under ophold i en anden medlems
stat

Artikel 32
Artikel 34

De institutioner, til hvilke arbejdstagere beskæftiget i
miner og lignende virksomheder samt deres familiemed
lemmer kan rette henvendelse i tilfælde af ophold eller
bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . Dersom de i gennemførelsesforordningens artikel
20, stk. 1, 2 og 5, samt artiklerne 21, 23 og 31 fore
skrevne formaliteter ikke har kunnet opfyldes under
ophold i en anden medlemsstat end den kompetente
stat, refunderes de udlagte beløb efter arbejdstage
rens begæring af den kompetente institution efter de
satser, der anvendes af opholdsstedets institution.

1 . I de i forordningens artikel 35, stk. 1, omhand
lede tilfælde kan arbejdstagere beskæftiget i miner og
lignende virksomheder samt deres familiemedlemmer
rette henvendelse til den nærmeste institution på den
medlemsstats område, hvor de opholder sig eller er
bosat, og som er angivet i bilag 3 til gennemførelses

2. Opholdsstedets institution skal på begæring af
den kompetente institution underrette denne om

forordningen, selv om denne er en institution, der er

disse satser.

undergivet ordningen for arbejdere i stålindustrien
forudsat at de ydelser, der i opholds- eller bopælslan
det udredes i henhold til den ordning vedrørende
syge- og moderskabsforsikring, der gælder for arbej
dere i stålindustrien, svarer til de ydelser, der udre
des efter den særlige ordning for arbejdstagere be
skæftiget i miner og lignende virksomheder. Denne
institution er i så fald forpligtet til at udrede ydel
serne .

KAPITEL 3

INVALIDITET, ALDERDOM OG DØDSFALD
(PENSIONER)

Indgivelse og behandling af begæringer om ydelser
Artikel 35

2. Når ydelserne i henhold til den særlige ordning
for arbejdstagere beskæftiget i miner og lignende
virksomheder er mere gunstige, er disse arbejdstagere
eller deres familiemedlemmer berettiget til at hen
vende sig enten til den institution, som-, det påhviler
at administrere denne ordning, eller til den nærmeste
institution, som er beliggende på den medlemsstats
område, hvor de opholder sig eller er bosat, og som
administrerer ordningen for arbejdere i stålindustrien.
I sidstnævnte tilfælde skal denne institution gøre den
pågældende opmærksom på, at han vil opnå mere
gunstige ydelser ved at henvende sig til den institu
tion, som det påhviler at administrere den fornævnte
særlige ordning; den skal endvidere underrette ham
om denne institutions benævnelse og adresse.

Gennemførelse af forordningens artikel 35, stk. 3
Artikel 33

Medregning af den periode, for hvilket der allerede er
udredet ydelser af den anden medlemsstats institution

Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordningens
artikel 35, stk. 3 , kan den institution i en medlems
stat, som skal udrede ydelserne, afkræve en anden
medlemsstats institution oplysninger om, for hvilken
periode den sidstnævnte institution allerede har ud
redet ydelser for det samme sygdoms- eller moder
skabstilfælde.

Begæringer om ydelser ved invaliditet i tilfælde, hvor
arbejdstageren udelukkende har været forsikret efter de
i bilag III til forordningen anførte lovgivninger, samt i det
i forordningens artikel 40, stk. 2, omhandlede tilfælde

1 . For at opnå ydelser i medfør af forordningens
artikler 37—39 samt i de i forordningens artikel 40,
stk. 2, artikel 41 , stk. 1 , og artikel 42, stk. 2, om
handlede tilfælde skal arbejdstageren indgive begæ
ring enten til institutionen i den medlemsstat, af hvis
lovgivning han var omfattet, da uarbejdsdygtigheden
med efterfølgende invaliditet eller en forværring af
denne invaliditet indtrådte, eller til bopælsstedets in
stitution, som da sender begæringen til den først
nævnte institution med angivelse af datoen for dens
indgivelse; denne dato skal anses for datoen for be
gæringens indgivelse til den førstnævnte institution.
Dersom der har været tilkendt kontantydelser efter
reglerne om sygeforsikring skal den dag, da udbe

talingen af disse kontantydelser ophører, i givet fald
anses for datoen for indgivelse af begæring om pen
sion .

2. I det i forordningens artikel 41 , stk. 1 , litra b),
omhandlede tilfælde underretter den institution, som
arbejdstageren senest har været tilsluttet, den insti
tution, som det oprindeligt påhvilede at udrede ydel
serne, om størrelsen af de ydelser, der skal udredes

efter den lovgivning, som gælder for institutionen,
samt om, fra hvilket tidspunkt ydelserne skal ud
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redes. Fra dette tidspunkt bortfalder de ydelser, der
blev udredet før forværringen indtrådte, eller de ned
sættes indtil det i forordningens artikel 41, stk. 1 ,
litra c), omhandlede tillæg.
3 . I det i forordningens artikel 41 , stk. 1 , litra d),
omhandlede tilfælde finder bestemmelserne i stk . 2
ikke anvendelse. I dette tilfælde retter den institu

tion, som arbejdstageren senest har været tilsluttet,
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Artikel 37

Bevisligheder og oplysninger, der skal vedlægges de i
gennemførelsesforordningens artikel 36 omhandlede be
gæringer om ydelser

For indgivelse af de i gennemførelsesforordningens
artikel 36 omhandlede begæringer gælder følgende
regler:

henvendelse til den nederlandske institution for at

få oplyst størrelsen af det beløb, som skal udbeta
les af denne institution .

a) Begæringen skal ledsages af de fornødne bevislig
heder og skal udfærdiges på den blanket, der er
foreskrevet i lovgivningen
i) i den medlemsstat, på hvis område ansøgeren
er bosat, i det i artikel 36, stk. 1, omhand
lede tilfælde,

Artikel 36

Begæringer om ydelser ved alderdom, til efterladte (med
undtagelse af ydelser til børn, der har mistet begge forældre
eller en af dem) samt ydelser ved invaliditet i de tilfælde,
der ikke er omfattet af gennemførelsesforordningens arti

ii )

i den medlemsstat, af hvis lovgivning arbejds
tageren senest har været omfattet, i de i ar
tikel 36, stk. 2 og 3 , omhandlede tilfælde.

kel 35

1 . For at opnå ydelser i medfør af forordningens
artikler 40—51 (bortset fra de i gennemførelsesfor
ordningens artikel 35 omhandlede tilfælde) skal an
søgeren indgive begæring til bopælsstedets institution
efter reglerne i den lovgivning, som gælder for denne
institution . Dersom arbejdstageren ikke har tilbage
lagt forsikringsperioder efter denne lovgivning, sen
der bopælsstedets institution begæringen til institutio
nen i den medlemsstat, af hvis lovgivning arbejdsta
geren senest har været omfattet, med angivelse af
datoen for begæringens indgivelse. Denne dato anses
for datoen for begæringens indgivelse til den sidst
nævnte institution .

2 . Er ansøgeren bosat i en medlemsstat, efter hvis
lovgivning han ikke har tilbagelagt forsikringsperio
der, kan han indgive begæringen til institutionen i
den medlemsstat, af hvis lovgivning han senest har
været omfattet.

b) Rigtigheden af de af ansøgeren meddelte oplys
ninger skal godtgøres ved officielle dokumenter,
der vedlægges begæringen, eller bekræftes af de
kompetente organer i den medlemsstat, på hvis
område han er bosat.

c) Ansøgeren skal såvidt muligt anføre den eller de
institutioner for forsikring i tilfælde af invaliditet,
alderdom eller døsdsfald (pensioner) i enhver
medlemsstat, som arbejdstageren har været til
sluttet, eller den eller de arbejdsgivere, hos hvem
han har været beskæftiget på hver medlemsstats
område, under vedlæggelse af de arbejdsattester,
som han måtte være i besiddelse af.

d) Dersom ansøgeren i medfør af forordningens ar
tikel 44, stk. 2, fremsætter ønske om, at fastsættel
sen af de alderspensioner, der måtte være erhver
vet efter lovgivningen i en eller flere medlems
stater, udsættes, skal han anføre, efter hvilken
stats lovgivning han begærer ydelserne.

3 . Er ansøgeren bosat i ' en ikke-medlemsstat, skal
han indgive sin begæring til den kompetenten insti

tution i den af medlemsstaterne, af hvis lovgivning

Artikel 38

han senest har været omfattet.

Dersom ansøgeren indgiver sin begæring til institutio
nen i den medlemsstat, hvor han er statsborger, sen
der denne institution begæringen til den kompetente
institution .

4. En begæring om ydelser, der indgives til en med
lemsstats institution, medfører automatisk samtidig

fastsættelse af ydelser efter lovgivningen i samtlige de
medlemsstater, hvis betingelser ansøgeren opfylder,

Attestation vedrørende familiemedlemmer, der skal tages
i betragtning ved fastsættelsen af ydelsens størrelse

1 . For at opnå ydelse efter bestemmelserne i for
ordningens artikel 39 , stk. 4, eller artikel 47, stk. 3 ,
skal ansøgeren fremlægge attest vedrørende de af
hans familiemedlemmer (med undtagelse af hans
børn), der er bosat i en anden medlemsstat end den,
hvor den institution, som det påhviler at fastsætte
ydelserne, er beliggende.

medmindre han i medfør af forordningens artikel 44,

stk. 2, fremsætter ønske om, at fastsættelsen af de
ydelser ved alderdom, der er erhvervet i medfør af
lovgivningen i en eller flere medlemsstater, udsættes .

Denne attest udstedes af sygeforsikringsinstitutionen
på familiemedlemmernes bopælssted eller af en an
den institution udpeget af den kompetente myndig
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hed i den medlemsstat, på hvis område familiemed
lemmerne er bosat. Bestemmelserne i gennemførel
sesforordningens artikel 25, stk. 2, andet og tredje
afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

I stedet for den i første afsnit foreskrevne attest,
kan den institution, som det påhviler at fastsætte
ydelserne, afkræve ansøgeren bevisligheder af nyere
dato, der godtgør de personlige data vedrørende de
af hans familiemedlemmer (bortset fra hans børn ),
der er bosat i en anden medlemsstat end den , hvor
den nævnte institution er beliggende.

2. Dersom det efter den lovgivning, som gælder for
den pågældende institution, i det i stk. 1 omhandlede
tilfælde kræves, at familiemedlemmerne bor hos pen
sions- eller rentemodtageren, skal denne omstændig
hed, at disse familiemedlemmer, når de ikke opfyl
der nævnte betingelse, dog i overvejende grad for
sørges af ansøgeren, godtgøres ved bevisligheder,
hvoraf det fremgår, at ansøgeren regelmæssigt har
sendt dem en del af sin løn .

Artikel 39

Behandling af begæringer om ydelser ved invaliditeti

og erklæringer i betragtning samt administrative op
lysninger, som institutionen har indhentet fra enhver
anden medlemsstat. Enhver institution • bevarer dog
undtagen i de tilfælde hvor bestemmelserne i forord
ningens artikel 40, stk. 3 , anvendes, retten til at lade
ansøgeren undersøge af en af den selv udpeget læge.

Behandling af begæringer om ydelser ved invaliditet
og alderdom samt til efterladte i de i gennemførelses
forordningens artikel 36 omhandlede tilfælde

Artikel 41

Bestemmelse, af hvilken institution der er behandlende
institution

1 . Begæringer om ydelser behandles af den institu
tion, hvortil de er indgivet eller sendt i overens
stemmelse med bestemmelserne i gennemførelsesfor
ordningens artikel 36. Denne institution betegnes
» den behandlende institution «.

2 . Den behandlende institution skal straks ved an

tilfælde, hvor arbejdstageren udelukkende har været for
sikret i medfør af de i bilag III til forordningen anførte
lovgivninger

vendelse af en blanket, der er udfærdiget med hen
blik herpå, underrette alle de berørte institutioner

1 . Dersom arbejdstageren har indgivet begæring om

alle disse institutioner.

ydelser ved invaliditet, og institutionen fastslår, at
bestemmelserne i forordningens artikel 37, stk. 1 ,
skal anvendes, retter den, om fornødent, henvendelse
til den institution, som arbejdstageren senest har væ
ret tilsluttet, for at fremskaffe attest om de forsik
ringsperioderj han har tilbagelagt efter den lovgiv
ning, som gælder for sidstnævnte institution .
2 . Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anven

delse, dersom det er påkrævet at medregne forsik
ringsperioder, der tidligere er tilbagelagt efter lov
givningen i enhver anden medlemsstat, for at de i
den kompetente stats lovgivning foreskrevne betin
gelser kan opfyldes.

3 . I det i forordningens artikel 39, stk. 3 , omhand-'

om indkomne begæringer om ydelser, for at disse
kan blive behandlet samtidig og uden forsinkelse i

Artikel 42

Blanketter, der skal benyttes til behandling af begæringer
om ydelser

1 . Ved behandling af begæringer om ydelser skal
den behandlende institution anvende en blanket, der
specielt indeholder en opgørelse og oversigt over dé
forsikringsperioder, som arbejdstageren har tilbage
lagt efter lovgivningen i samtlige berørte medlems
stater .

lede tilfælde sender den institution, som har behand

2 Oversendelse af disse blanketter til enhver anden
medlemsstats institution træder i stedet for oversen

let arbejdstagerens begæring, denne til den institu
tion, som arbejdstageren senest har været tilsluttet.

delse af bevisligheder.

4. Gennemførelsesforordningens artikler 41—50 an
vendes ikke på behandlingen af de i denne artikel
omhandlede begæringer.

Artikel 43

Den fremgangsmåde, der skal følges af de berørte institutio
ner ved begæringens behandling

Artikel 40

Fastsættelse af invaliditetsgraden

1 . Den behandlede institution anfører på den i gen
nemførelsesforordningens artikel 42, stk. 1 , fore
skrevne blanket de forsikringsperioder, der er tilba

En medlemsstats institution skal ved fastsættelse af

gelagt efter den lovgivning, som gælder for den, og

invaliditetsgraden tage sådanne lægelige dokumenter

fremsender et eksemplar af blanketten til enhver
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medlemsstats institution for ydelser ved invaliditet,
alderdom og dødsfald (pensioner), som arbejdstage
ren har været tilsluttet, i givet fald vedlagt de af
ansøgeren fremlagte arbejdsattester.

4 . Så snart den behandlende institution efter mod

2. Dersom kun én yderligere institution er berørt,

berørte institutioner herom .

supplerer denne institution den omhandlede blanket
med angivelse af :

a) de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter den
lovgivning, som gælder for den ;
b ) størrelsen af den ydelse, som ansøgeren ville

kunne gøre krav på alene på grundlag af disse
forsikringsperioder;

c) ydelsernes teoretiske og faktiske beløb beregnet

tagelsen af de i stk. 2 og 3 omhandlede oplysnin
ger har konstateret, at bestemmelserne i forordnin
gens artikel 40, stk. 2, eller artikel 48 , stk/ 2 eller 3 ,
skal bringes i anvendelse, underretter den de øvrige
5 . I det i gennemførelsesforordningens artikel 37,
litra d ), omhandlede tilfælde angiver institutionerne
i de medlemsstater, af hvis lovgivning ansøgeren har

været omfattet, men over for hvilke han har begæret
fastsættelsen af ydelserne udsat, på den i gennem
førelsesforordningens artikel 42, stk. 1 , foreskrevne
blanket kun de forsikringsperioder, der er tilbage
lagt af ansøgeren efter den lovgivning, der gælder
for dem .

efter bestemmelserne i forordningens artikel 46,
stk . 2 .
Artikel 44

Den således supplerede blanket tilbagesendes til den
behandlende institution .

Dersom der er erhvervet ret til ydelser alene på
grundlag af de forsikringsperioder, der er tilbage
lagt efter den lovgivning, der gælder for institutio
nen i den anden medlemsstat, og dersom størrelsen
af den ydelse, der svarer til disse forsikringsperioder
kan fastsættes straks, medens de under litra c), om
handlede beregninger kræver betydeligt længere tid,
tilbagesendes blanketten til den behandlende insti
tution med de i litra a) og litra b) omhandlede oplys
ninger; de i litra c) omhandlede oplysninger frem
sendes snarest muligt til den behandlende institu
tion .

3 . Såfremt to eller flere andre institutioner er be

rørt, skal hver af institutionerne supplere den nævnte
blanket med angivelse af de forsikringsperioder, der
er tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder for den
pågældende institution, og tilbagesende den til den
behandlende institution .

Dersom der er erhvervet ret til ydelser alene på
grundlag af de forsikringsperioder, der er tilbage
lagt efter den lovgivning, der gælder for en eller

flere af disse institutioner, og dersom størrelsen af
den ydelse, der svarer til disse forsikringsperioder kan
fastsættes straks, underrettes den behandlende insti

tution om dette beløb samtidig med underretning
om forsikringsperioderne; kræver fastsættelsen af det

nævnte beløb en vis tid, underrettes den behandlende
institution om beløbet, så snart det er fastsat.
Efter modtagelsen af samtlige blanketter med oplys
ning om forsikringsperioderne og i givet fald om det
eller de beløb, der skal udbetales efter lovgivningen i
en eller flere af de berørte medlemsstater, sender den
behandlende institution et eksemplar af de således ud
fyldte blanketter til hver af de berørte institutioner,
som deri anfører ydelsernes teoretiske og faktiske be
løb, beregnet efter bestemmelserne i forordningens
artikel 46, stk. 2, og tilbagesender blanketten til den
behandlende institution .

Den institution , der er berettiget til at træffe afgørelse om
invaliditetsgraden

1 . Såfremt ikke andet følger af stk. 2 og 3 er kun
den behandlende institution berettiget til at træffe den
i forordningens artikel 40, stk. 3, omhandlede af
gørelse med hensyn til ansøgerens invaliditet. Den
træffer denne afgørelse, så snart den er i stand til at
fastslå , om de betingelser for ret til ydelser, der er
fastsat i den lovgivning, som gælder for den , er op
fyldt, i givet fald ved iagttagelse af bestemmelserne
i forordningens artikel 45 . Den underretter straks de

øvrige berørte institutioner om denne afgørelse.
2 . Dersom de betingelser for erhvervelse af ret til
ydelser, — bortset fra betingelsen verdrørende inva
liditet — der er fastsat i den lovgivning, som gælder
for den behandlende institution, ikke er opfyldt ved
iagttagelse af bestemmelserne i forordningens arti
kel 45 , underretter den straks den institution, der er

kompetent vedrørende invaliditet i den af de øvrige
berørte medlemsstater, af hvis lovgivning arbejdsta
geren senest har været omfattet. Den sidstnævnte in
stitution er berettiget til at træffe afgørelse om an

søgerens invaliditet, såfremt de betingelser for ret til

ydelser, der er fastsat i den lovgivning som gælder for
den, er opfyldt; den underretter straks de øvrige be
rørte institutioner om denne afgørelse .
3 . I givet fald kan det under de samme betingelser
være nødvendigt at gå tilbage til den institution, der
er kompetent vedrørende invaliditet i den medlems

stat, af hvis lovgivning arbejdstageren først har været
omfattet.

Artikel 45

Udbetaling af foreløbige ydelser samt forskud på ydelser

1 . Dersom den behandlende institution konstaterer,
at ansøgeren har ret til ydelser efter den lovgivning,

De Europæiske Fællesskabers Tidende

166

der gælder for den, uden at det er nødvendigt at

førelsesforordningens artikel 15, stk. 1 , litra b),

medregne forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter
andre medlemsstaters lovgivning, udbetaler den
straks disse som foreløbige ydelser.

litra c) og litra d), anvendelse.

" 2. Dersom ansøgeren ikke har ret til ydelser i med
før af stk. 1 , men hvor det fremgår af de oplysnin
ger, der er tilgået den behandlende institution i hen
hold til gennemførelsesforordningens artikel 43 ,
stk. 2 eller 3 , at han har ret til ydelser efter lov
givningen i en anden medlemsstat, alene på grundlag
af de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter
nævnte lovgivning, udbetaler den institution, for hvil
ken nævnte lovgivning gælder, ydelserne som forelø
bige ydelser, så snart institutionen har modtaget un
derretning fra den behandlende institution om, at
den er forpligtet hertil.
3 . Dersom ansøgeren i det i stk. 2 omhandlede til
fælde har ret til ydelser efter lovgivningen i flere med
lemsstater, alene på grundlag af de forsikringsperio

der, der er tilbagelagt efter lovgivningen i hver af
disse stater, påhviler udbetalingen af foreløbige ydel
ser den institution, som først har underrettet den

behandlende institution om, at der består en sådan
ret; det påhviler den behandlende institution at un

Det således fremkomne faktiske beløb forhøjes med
det beløb, der svarer til forsikringsperioderne i hen
hold til en frivillig eller frivillig fortsat ordning, og
som er fastsat efter den lovgivning, efter hvilken disse
forsikringsperioder er tilbagelagt.
2. Ved anvendelsen af forordningens artikel 46,
stk. 3 , skal ydelsesbeløb, der svarer til forsikrings
perioder i henhold til en frivillig eller fortsat
ordning, ikke medregnes.
3 . Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende
anvendelse for så vidt angår den i forordningens
artikel 15, stk. 3 , andet afsnit, omhandlede frivillige
tillægsforsikring.

Ved anvendelsen af tysk lovgivning skal de bidrag,
som ikke medregnes i medfør af gennemførelses
forordningens artikel 15, stk. 1 , litra b), medregnes
ved beregningen af de supplerende beløb efter den

frivillige tillægsforsikring. Bestemmelserne i stk. t
og 2 finder tilsvarende anvendelse.

derrette de øvrige berørte institutioner.
Artikel 47

4. Den institution, som det påhviler at udbetale

ydelser i medfør af stk. 1 , 2 eller 3 , underretter
straks ansøgeren herom og gør ham samtidig ud

trykkeligt opmærksom på, at afgørelsen er af fore
løbig karakter og ikke kan påklages .
5 . Dersom der ikke kan udbetales ansøgeren en

foreløbig ydelse i medfør af stk. 1 , 2 eller 3 , men
hvor det fremgår af de foreliggende oplysninger, at
ansøgeren har ret til ydelser i medfør af forordnin
gens artikel 46, stk. 2, udbetaler den behandlende in
stitution ham et passende forskud, der kan kræves
tilbagebetalt, og hvis størrelse såvidt muligt svarer
til det beløb, der må antages at blive fastsat i hen

Endelig beregning af de ydelsesbeløb, der skal udbetales
af de institutioner, der anvender forordningens artikel 46,
stk. 3

I det i forordningens artikel 46, stk. 3, andet afsnit,

omhandlede tilfælde beregner den behandlende
institution det endelige ydelsesbeløb, som hver af de
berørte institutioner skal udrede, og giver institu
tionerne underretning herom.
Artikel 48

Meddelelse til ansøgeren om institutionernes afgørelser

hold til forordningens artikel 46, stk. 2.
6. To medlemsstater eller de kompetente myndig
heder i disse medlemsstater kan aftale andre regler

for udbetaling af foreløbige ydelser i tilfælde, hvor
alene institutionerne i disse medlemsstater er berørt.
Den administrative Kommission skal underrettes om

de aftaler, der træffes herom.

Artikel 46

Beregning af ydelser i tilfælde af hel eller delvis sammenfald
af forsikringsperioder

1 . Ved beregningen af ydelsens teoretiske og faktiske
beløb efter bestemmelserne i forordningens artikel 46,
stk. 2, litra a) og litra b), finder reglerne i gennem

1 . De endelige afgørelser truffet af hver af de berørte
institutioner, i givet fald under hensyntagen til den
i gennemførelsesforordningens artikel 47 omhandlede
meddelelse, meddeles til den behandlende institution .
Hver af disse afgørelser skal angive den i den på
gældende lovgivning fastsatte klageadgang samt
•fristerne for klage. Efter modtagelsen af alle disse
afgørelser underretter den behandlende institution
ansøgeren herom på hans eget sprog ved en sam
menfattende meddelelse ledsaget af de nævnte af

gørelser. Klagefristerne begynder først at løbe fra
tidspunktet for ansøgerens modtagelse af den sam
menfattende meddelelse.

2. Samtidig med, at den behandlende institution
sender ansøgeren den i stk. 1 omhandlede sammen

fattende meddelelse, sender den en genpart heraf til
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hver af de berørte institutioner, vedlagt en genpart

af de øvrige institutioners afgørelser.

b) På begæring af arbejdstageren eller af den
institution, som han på det pågældende
tidspunkt er tilsluttet, foretager de berørte in
stitutioner en opgørelse over hans forsikrings
forhold, senest 1 år før det tidspunkt, da han
opnår alderen for ret til pension .

Artikel 49

Ny beiegning af ydelser
1 . Ved anvendelsen af bestemmelserne i forordnin

gens artikel 49, stk. 2 og 3 , samt artikel 51 , stk. 2,
finder bestemmelserne i gennemførelsesforordningens
artikler 45 og 47 tilsvarende anvendelse.
2. I tilfælde af, at ydelsen nyberegnes, bortfalder
eller stilles i bero, underretter den institution, som
har truffet afgørelse herom straks den pågældende
samt hver af de institutioner, fra hvilke den pågæl
dende har ret til ydelser, eventuelt gennem den be
handlende institution. Afgørelsen skal angive den
i den pågældende lovgivning fastsatte klageadgang
samt fristerne for klage. Disse frister begynder først
at løbe fra den pågældendes modtagelse af afgørelsen .
Artikel 50

2. De nærmere regler til gennemførelsen af bestem
melserne i stk. 1 fastsættes af Den administrative
Kommission .

Administrativ og lægelig kontrol
Artikel 51

1 . Når en person, der modtager ydelser, navnlig :
a ) ydelser ved invaliditet;

b ) ydelser ved alderdom, der tilkendes på grund af
uarbejdsdygtighed ;

Foranstaltninger med henblik på at fremskynde fast
sættelsen af ydelser

1 . a)

i) Når en arbejdstager, der er statsborger
i en medlemsstat, er omfattet af en anden
medlemsstats lovgivning, skal den insti
tution, der er kompetent vedrørende pen
sioner i den sidstnævnte stat på det
tidspunkt, da arbejdstageren bliver
registreret, til det organ, - der er udpeget
af den kompetente myndighed i den
samme medlemsstat (beskæftigelseslandet)
ved anvendelse af ethvert til institutio

nens rådighed stående middel sende alle
arbejdstagerens personlige data, datoen
for hans tiltrædelse af beskæftigelsen samt
den nævnte kompetente institutions be
nævnelse og den pågældendes forsikrings
nummer i institutionen .

ii) Endvidere sender den under litra i),
nævnte

kompetente

institution

såvidt

muligt alle andre oplysninger, som er
egnet til at lette og fremskynde den
senere fastsættelse af pensionerne, til det
organ, der er udpeget i overensstemmelse
med bestemmelserne i litra i).
iii) Disse oplysninger sendes til det organ, der

er udpeget af den kompetente myndighed
i den pågældende medlemsstat efter de af
Den administrative Kommission fastsatte

retningslinier.
iv ) Ved anvendelsen af bestemmelserne i litra

i), ii) og iii) anses statsløse og flygtninge
for at være statsborgere i den medlems

stat, af hvis lovgivning de først har været
omfattet.

c) ydelser ved alderdom, der tilkendes ældre arbejds
løse ;
d) ydelser ved alderdom, der tilkendes ved opgivelse
af ervervsmæssig virksomhed ;

e) ydelser til efterladte, der tilkendes på grund af
invaliditet eller uarbejdsdygtighed ;

f) ydelser, der tilkendes under forudsætning af, at
modtagerens midler ikke overstiger en bestemt
grænse ;

opholder sig eller er bosat i en anden medlemsstat
end den, hvor den forpligtede institution er belig
gende, foretages den administrative og lægelige kon
trol på denne institutions begæring på modtagerens
opholds- eller bopælssted efter reglerne i den lov
givning, som gælder for den sidstnævnte institution.
Den forpligtede institution bevarer dog retten til at
lade modtageren undersøge af en af den selv udpeget
læge.

2 . Dersom det konstateres, at modtageren af ydelser
efter stk. 1 har beskæftigelse eller er i besiddelse af
midler, der overstiger den foreskrevne grænse, samti
dig med at han modtager disse ydelser, skal opholds
eller bopælsstedets institution indberette dette til den
forpligtede institution, som har begæret kontrollen
foretaget. Denne indberetning skal især angive arten
af beskæftigelsen, arbejdsfortjenestens størrelse eller
størrelsen af de midler, som den pågældende har haft
rådighed over i det senest forløbne kvartal, endvidere

den løn, hvilken på den samme egn sædvanligt blev
ydet en arbejdstager inden for det fagområde, hvor
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den pågældende var beskæftiget, før han blev uar
bejdsdygtig, i løbet af en periode, der skal fastsættes
af den forpligtede institution, samt eventuelt en er
klæring afgivet af en lægelig sagkyndig om den på
gældendes helbredstilstand .
Artikel 52

Når den pågældende efter at de ydelser, han oppe
bar, har været stillet i bero, generhverver sin ret til
ydelser, medens han er bosat i en anden medlems
stat end den kompetente stat, udveksler de berørte
institutioner alle fornødne oplysninger med henblik
på fornyet udbetaling af de omhandlede ydelser.
Ydelsernes udbetaling
Artikel 53

Artikel 55

Indbetaling af forfaldne beløb på det udbetalende organs
konto

1 . Ti dage før ydelserne forfalder til udbetaling, ind
betaler den forpligtede institution i den medlemsstats
valuta, på hvis område den er beliggende, den nød
vendige sum til dækning af de forfaldne beløb, der
er anført på den i gennemførelsesforordningens ar
tikel 54 omhandlede opgørelse. Indbetalingen sker til
nationalbanken eller en anden bank i den medlems

stat, på hvis område den forpligtede institution er
beliggende, på en konto, der er åbnet i nationalban
kens eller en anden banks navn i den medlemsstat,
på hvis område det udbetalende organ er beliggende,
til ordre for dette organ. Denne indbetaling har fri
gørende virkning. Den forpligtede institution sender
samtidig meddelelse om indbetalingen til det udbe
talende organ .

Betalingsmåde

2 . Den bank, på hvis konto indbetalingen er fore
taget, krediterer det udbetalende organ for modvær
dien af indbetalingen i den medlemsstats valuta, på
hvis område dette organ er beliggende.

1 . Dersom den forpligtede institution i en medlems
stat ikke udbetaler ydelserne direkte til modtagere,
der er bosat på en anden medlemsstat område, sker
udbetalingen af disse ydelser på den forpligtede in
stitutions begæring gennem kontaktorganet i den
sidstnævnte stat eller gennem institutionen på de på

3 . Navn og hjemsted for de i stk . 1 omhandlede

gældende modtageres bopælssted efter reglerne i gen

banker er anført i bilag 7.

nemførelsesforordningens artikler 54—58 ; udbetaler
den forpligtede institution ydelserne direkte til disse
modtagere, skal den underrette bopælsstedets institu
tion herom . Den betalingsmåde, der anvendes af
medlemsstaternes institutioner, er anført i bilag 6.

2 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan aftale andre
fremgangsmåder ved udbetaling af ydelser i tilfælde,
hvor alene de kompetente institutioner i disse med
lemsstater er berørt. Den administrative Kommission

skal underrettes om de aftaler, der træffes herom .
3 . De overenskomstmæssige bestemmelser vedrøren

Artikel 56

Det udbetalende organs betaling af forfaldne beløb til
modtageren

1 . De forfaldne beløb, der er anført på den i gen
nemførelsesforordningens artikel 54, omhandlede op
gørelse, udbetales den berettigede af det udbetalende
organ til udgift for den forpligtede institution . Disse
udbetalinger foretages efter reglerne i den lovgivning,
som gælder for det udbetalende organ.

de udbetaling af ydelser, der er gældende dagen før
forordningens ikrafttræden, forbliver i kraft, for så
vidt de er anført i bilag 5 .
Artikel S4

2. Så snart det udbetalende organ eller ethvert an
det af dette udpeget organ bliver bekendt med et
forhold, der medfører, at ydelserne stilles i bero eller

bortfalder, standser det enhver udbetaling. Det
samme gælder, når modtageren flytter til en anden

Fremsendelse af opgørelse over forfaldne beløb til det ud

stats område .

betalende organ

1 . Den forpligtede institution sender en opgørelse
over forfaldne beløb i to eksemplarer til kontaktor
ganet i den medlemsstat, på hvis område modtage

3 . Det udbetalende organ underretter den forplig
tede institution om årsagen eller årsagerne til ind
stillingen af udbetalingen. I tilfælde af, at modtageren

ren er bosat, eller til bopælsstedets institution, hvilke

eller hans ægtefælle afgår ved døden, eller en enke

organer benævnes » det udbetalende organ «; opgø
relsen skal være det nævnte organ i hænde senest

eller enkemand indgår nyt ægteskab, ' underretter det
udbetalende organ den nævnte institution om datoen

20 dage, før ydelserne forfalder til udbetaling.

herfor.
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KAPITEL 4

Artikel 57

ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME

Endelig afregning vedrørende de i gennemførelsesforord
ningens artikel 56 omhandlede udbetalinger

1 . Kontiene for de i gennemførelsesforordningens
artikel 56 omhandlede udbetalinger er genstand for
endelig afregning ved udløbet af enhver betalings

periode med henblik på udarbejdelse af en opgørelse
over de beløb, der faktisk er udbetalt til modtagerne
eller til de personer, der efter lovgivningen eller i
følge fuldmagt repræsenterer dem, samt over ikke
udbetalte beløb .

2. Det udbetalende organ attesterer, at det samlede
belob, der er angivet i bogstaver og tal i den med
lemsstats valuta, på hvis område den forpligtede in
stitution er beliggende, stemmer med de udbetaling
er der er foretaget af det udbetalende organ be
kræftelsen skal underskrives af repræsentanten for
dette organ .
3 . Det udbetalende organ garanterer for den kor
rekte gennemførelse af udbetalingerne.

4. Forskellen mellem de af den forpligtede institu
tion udbetalte beløb, udtrykt i den medlemsstats va
luta, på hvis område den er beliggende, og værdien
— udtrykt i den samme valuta — af de udbetalinger,
der er godkendt af det udbetalende organ , fradrages
i de beløb, der senere på samme grundlag skal ud
betales af den forpligtede institution .

Gennemførelse af forordningens artikler 52 og 53
Artikel 60

Naturalydelser i tilfælde af bopæl i en anden medlemsstat
end den kompetente stat

1 . For at opnå naturalydelser i medfør af forord
ningens artikel 52, litra a), skal arbejdstageren for
bopælsstedets institution fremlægge attest om, at han
har ret til disse naturalydelser. Denne attest udstedes
af den kompetente institution, eventuelt på grundlag
af oplysninger fra arbejdsgiveren . Dersom lovgiv
ningen i den kompetente stat kræver det, skal arbejds
tageren endvidere for bopælsstedets institution frem
lægge et bevis fra den kompetente institution for
modtagelse af anmeldelsen af ulykkestilfældet eller
erhvervssygdommen . Fremlægger han ikke disse be
visligheder, retter bopælsstedets institution henven
delse til den kompetente institution for at fremskaffe
dem, og i mellemtiden tilkender den ham naturaly
delser efter reglerne om sygeforsikring, for så vidt
han opfylder de nødvendige betingelser for ret til
sådanne ydelser.

2 . Denne attest bevarer sin gyldighed, så længe bo
pælsstedets institution ikke har modtaget meddelelse
om , at den ikke længere er gyldig. Når den nævnte
attest er udstedt af en fransk institution, er den dog
kun gyldig i et tidsrum af 3 måneder regnet fra da
toen for dens udstedelse og skal fornys hver tredje
måned .

Artikel 58

Godtgørelse af udgifterne ved ydelsernes udbetaling

3 . Dersom arbejdstageren er sæsonarbejder, er den
i stk. 1 omhandlede attest gyldig, så længe sæson
arbejdet vedvarer, medmindre den kompetente in
stitution i mellemtiden har meddelt bopælsstedets in
stitution, at den ikke længere er gyldig.

Det udbetalende organ kan i udbetalingerne til mod
tagerne fradrage de med ydelsernes udbetaling for
bundne udgifter, navnlig portoudgifter og bankge
byrer, på de betingelser, der er foreskrevet i den lov
givning, som dette organ anvender.

Artikel 59

Meddelelse om bopælsforandring

4. Ved enhver begæring om naturalydelser skal ar
bejdstageren fremlægge de bevisligheder, der kræves
for tilkendelse af naturalydelser efter lovgivningen i
den medlemsstat, på hvis område han er bosat.

5 . I tilfælde af hospitalsindlæggelse underretter bo
pælsstedets institution — inden tre dage efter at den
er blevet bekendt hermed — den kompetente in
stitution om datoen for hospitalsindlæggelsen,
hospitalsopholdets forventede varighed samt udskriv
ningsdatoen .

Når en person, der modtager ydelser efter lovgiv
ningen i en eller flere medlemsstater, flytter fra én
stat til en anden, skal han underrette den eller de
institutioner, der er forpligtet til at udrede disse ydel
ser, samt det udbetalende organ.

6. Bopælsstedets institution underretter på forhånd
den kompetente institution om enhver afgørelse ved
rørende tilkendelse af de naturalydelser, der er
opført af den i forordningens artikel 24, stk. 2, om
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handlede fortegnelse, med vedlæggelse af de nød
vendige bilag. Den kompetente institution han in
den 15 dage efter afsendelsen af denne meddelelse
fremsende en begrundet indsigelse; har bopælsstedets
institution ikke modtaget nogen indsigelse ved ud
løbet af denne frist tilkender den naturalydelserne.
Dersom det er tvingende nødvendigt at udrede så
danne naturalydelser straks, underretter bopælsste
dets institution øjeblikkeligt den kompetente institu
tion herom .

7. Arbejdstageren har pligt til at underrette bopæls
stedets institution om enhver forandring i sine for
hold, der må antages at berøre hans ret til naturaly
delser, navnlig ethvert arbejdsophør eller overgang
til ny beskæftigelse eller enhver forandring af bopæls
eller opholdssted . Den kompetente institution under
retter ligeledes bopælsstedets institution, dersom ar
bejdstageren ikke længere er forsikret eller hans ret
til naturalydelser er bortfaldet. Bopælsstedets insti
tution kan når som helst afkræve den kompetente in
stitution alle oplysninger vedrørende arbejdstagerens
forsikringsforhold eller ret til naturalydelser.
8 . Når det drejer sig om grænsearbejdere, kan læge
midler, bandager, briller, mindre proteser samt la
boratorieundersøgelser kun udleveres eller foretages
i den medlemsstat, hvor de er ordineret efter bestem

uarbejdsdygtighed samt udfærdigelse af den i stk. 1
omhandlede erklæring. Denne erklæring, som skal
angive den forventede varighed af uarbejdsdygtighe
den, sendes straks til den kompetente institution .
3 . I de tilfælde, hvor stk. 2 ikke finder anvendelse,
skal bopælsstedets institution snarest muligt og un
der alle omstændigheder inden tre dage efter at ar
bejdstageren har henvendt sig til den, lade ham kon
trolundersøge af en læge, som om det drejede sig om
en af dens egne forsikrede. Den kontrollerende læges
erklæring, der navnlig skal indeholde oplysning om
den forventede varighed af uarbejdsdygtigheden, sen
des af bopælsstedets institution til den kompetente
institution inden tre dage efter datoen for kontrol
undersøgelsen.
4. Bopælsstedets institution iværksætter senere om

fornødent, en administrativ eller lægelig kontrol af
arbejdstageren, som om det drejede sig om en af
dens egne forsikrede. Så snart den har konstateret,
at arbejdstageren påny er arbejdsdygtig, underretter
den straks arbejdstageren samt den kompetente in
stitution herom med angivelse af datoen for uarbejds
dygtighedens ophør. Meddelelsen til arbejdstageren
anses for at være en afgørelse, der er truffet på den
kompetente institutions vegne, med mindre andet
følger af bestemmelserne i stk. 6.

melserne i denne medlemsstats lovgivning.

9. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan efter udta
lelse fra Den administrative Kommission aftale an

dre gennemførelsesregler.

Artikel 61

Kontantydelser, bortset fra renter, i tilfælde af bopæl i en
anden medlemsstat end den kompetente stats

5 . Den kompetente institution bevarer under alle
omstændigheder retten til at lade arbejdstageren un
dersøge af en af den selv udpeget læge.

6. Dersom den kompetente institution beslutter af
afslå begæringen om kontantydelser, fordi arbejds
tageren ikke har opfyldt de formaliteter, der er fo
reskrevet i bopælslandets lovgivning, eller den kon
staterer, at arbejdstageren påny er arbejdsdygtig, un

derretter den arbejdstageren om denne afgørelse og
sender samtidig en genpart heraf til bopælsstedets
institution .

1 . For at opnå kontantydelser ( bortset fra renter) i
medfør af forordningens artikel 52, litra b ), skal ar
bejdstageren inden tre dage efter uarbejdsdygtighe
dens indtræden rette henvendelse til bopælsstedets
institution med en anmeldelse om, at han er ophørt
med at arbejde, eller — såfremt dette er foreskrevet
i den lovgivning, som gælder for den kompetente
institution eller bopælsstedets institution — en . erklæ
ring om uarbejdsdygtighed udstedt af den behand
lende læge.
2. Dersom de behandlende læger i bopælslandet ikke
udsteder attest om uarbejdsdygtighed, henvender ar
bejdstageren sig direkte til bopælsstedets institution
inden for den frist, der er foreskrevet i den lovgiv

ning, der gælder for den.
Denne institution foranlediger straks arbejdstageren
lægeundersøgt med henblik på konstatering af hans

7. Når arbejdstageren genoptager sit arbejde, un
derretter han den kompetente institution herom, så
fremt dette er foreskrevet i den lovgivning, som gæl
der for denne institution .

8 . Den kompetente institution udbetaler kontanty
delserne på enhver egnet måde, fortrinsvis ved inter
national postanvisning, og underretter bopælsstedets
institution samt arbejdstageren herom. Dersom kon
tantydelserne udbetales af bopælsstedets institution
til udgift for den kompetente institution, underretter
den kompetente institution arbejdstageren om hans
rettigheder, samtidig med at den underretter bopæls

stedets institution om kontantydelsernes størrelse,
hvornår de forfalder til udbetaling, samt for hvor
lang tid de højst kan tilkendes efter lovgivningen i
den kompetente stat.
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9 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente

6. I stedet for de i stk. 1 og 2 omhandlede attester

myndigheder i disse medlemsstater kan efter indhen

kan de i nævnte bestemmelser omhandlede arbejds

tet udtalelse fra Den administrative Kommission af

tagere for opholdsstedets institutions fremlægge den

tale andre gennemførelsesregler.

i stk. 7 omhandlede attest.

Gennemførelse af forordningens artikel 55
Artikel 62

Naturalydelser i tilfælde af ophold i en anden medlemsstat
end den kompetente stat

1 . For at opnå naturalydelser skal den i forordnin

gens artikel 14 stk. 1 , litra a) i), eller stk. 2, litra a),
omhandlede arbejdstager for opholdsstedets institu
tion fremlægge den i gennemførelsesforordningens
artikel 11 omhandlede attest. Når arbejdstageren har
fremlagt denne attest, formodes han at opfylde be
tingelserne for ret til naturalydelser.

2 . For at opnå naturalydelser skal den i forordnin
gens artikel 14, stk. 1, litra b), omhandlede arbejds
tager, der er beskæftiget ved international transport,
og som under udførelsen af sit arbejde befinder sig

7 . For at opnå naturalydelser i medfør af forordnin
gens artikel 55, stk. 1 , litra a) i) — bortset fra de
tilfælde, hvor ydelserne tilkendes på grundlag af den
i stk. 1 eller 2 nævnte formodning — skal arbejdsta
geren for opholdsstedets institution fremlægge en at
test, der bekræfter, at han har ret til naturalydelser.
Denne attest, der udstedes af den kompetente insti
tution, om muligt før arbejdstageren forlader den
medlemsstats område, hvor han er bosat, skal i givet
fald navnlig angive, for hvor lang tid naturalydelserne
højst kan udredes efter den kompetente stats lov
givning. Fremlægger arbejdstageren ikke denne at
test, retter opholdsstedets institution henvendelse til
den kompetente institution for at fremskaffe den .

8 . Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens
artikel 60, stk. 5 , 6 og 9, finder tilsvarende anven
delse .

i en anden medlemsstat end den kompetente stat,
snarest muligt for opholdsstedets institution frem

Artikel 63

lægge en særlig attest udstedt af arbejdsgiveren eller
dennes stedfortræder i samme kalendermåned eller

inden for de to forudgående kalendermåneder. Denne
attest skal især angive, hvornår arbejdstageren har
tiltrådt sin beskæftigelse for den nævnte arbejdsgiver,
samt den kompetente institutions benævnelse og
adresse. Når arbejdstageren har fremlagt denne attest,
formodes han at opfylde betingelserne for ret til
naturalydelser. Dersom det ikke er muligt for ar
bejdstageren at henvende sig til opholdsstedets in
stitution før lægebehandlingen, har han alligevel ret
til denne behandling ved fremlæggelse af den nævnte
attest, som om han var forsikret i denne institution .
3 . Opholdsstedets institution retter inden tre dage
henvendelse til den kompetente institution for at
blive bekendt med, om den i stk. 1 og 2 omhandlede

arbejdstager opfylder betingelserne for ret til na
turalydelser. Den er forpligtet til at udrede natural
ydelserne, indtil den modtager svar fra den kompe
tente institution, dog højst for et tidsrum af 30 dage.

Naturalydelser til arbejdstagere, som flytter eller som
vender tilbage til bopælslandet, samt til arbejdstagere, der
har fået samtykke til at rejse til en anden medlemsstat for
dér at underkaste sig behandling

1 . For at opnå naturalydelser i medfør af forord
ningens artikel 55 , stk. 1 , litra b ) i), skal arbejdstage
ren for bopælsstedets institution fremlægge attest for,
at han fortsat har ret til disse ydelser. Denne attest,
der udstedes af den kompetente institution, skal i
givet fald navnlig angive, for hvor lang tid natural

ydelserne endnu kan udredes efter den kompetente
stats lovgivning. Attesten kan på arbejdstagerens be
gæring også udstedes efter hans afrejse, hvis attesten
på grund af force majeure ikke har kunnet udfærdiges
tidligere.

2. Bestemmelserne

i

gennemførelsesforordningens

artikel 60, stk. 5 , 6 og 9, finder tilsvarende anvendelse.

4. Den kompetente institution skal svare opholds
stedets institution inden 10 dage efter modtagelsen
af dens begæring. Dersom svaret er bekræftende, an
giver den kompetente institution i givet fald, for hvor
lang tid naturalydelserne højst kan tilkendes efter
den lovgivning, der gælder for institutionen, og op
holdsstedets institution skal fortsat udrede disse ydel

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

ser .

Kontantydelser, bortset fra renter, ved ophold i en anden

anvendelse på udredelse af naturalydelser i de i for
ordningens artikel 55, stk. 1 , litra c) i), omhandlede
tilfælde .
Artikel 64

medlemsstat end den kompetente stat

5 . De naturalydelser, der udredes på grundlag af
den i stk. 1 eller stk. 2 nævnte formodning, er gen
stand for refusion i henhold til forordningens arti
kel 36, stk. 1 .

Med hensyn til opnåelse af kontantydelser (bortset
fra renter) i medfør af forordningens artikel 55 , stk. 1 ,
litra a) ii), finder bestemmelserne i gennemførelses
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landets institution eller af opholdsstedets institution,
efter den af nævnte institution anvendte takst og til
udgift for den kompetente institution .

forordningens artikel 61 tilsvarende anvendelse . En
arbejdstager, der . opholder sig på en medlemsstats
område uden at udøve erhvervsmæssig virksomhed
dér, er dog ikke forpligtet til at fremlægge den i gen
nemførelsesforordningens artikel 61 , stk. 1 , omhand
lede anmeldelse om arbejdsophør. Dette berører ikke
pligten til at fremlægge en erklæring om uarbejds
dygtighed .

5 . Den kompetente institution underretter på be
gæring bopælsstedets institution eller opholdsstedets
institution, alt efter omstændighederne, om afgørel
sen, med angivelse af tidspunktet for, hvornår syg
dommen er helbredt eller faldet til ro samt, i givet
fald, hvornår afgørelsen vedrørende tilkendelse af

Gennemførelse af forordningens artikler 52 — 56

rente er truffet.

Artikel 65

Artikel 66

Anmeldelser, undersøgelser og udveksling af oplysninger

mellem institutionerne vedrørende en arbejdsulykke eller
erhvervssygdom, der er indtrådt i en anden medlemsstat

end den kompetente stat

1 . Når en arbejdsulykke indtræffer eller en erhvervs
sygdom første gang lægeligt konstateres i en anden
medlemsstat end den kompetente stat, skal anmel
delsen af ulykkestilfældet eller erhvervssygdommen
foretages efter bestemmelserne i den kompetente
stats lovgivning medmindre andet følger af lovbe
stemmelser, der gælder i den medlemsstat, hvor ar

bejdsulykken er indtruffet eller erhvervssygdommen
første gang er lægeligt konstateret, og som fortsat
skal finde anvendelse i et sådant tilfælde . Nævnte

anmeldelse indgives til den kompetente institution
samtidig med , at en genpart af den sendes til bo
pæls- eller opholdsstedets institution .
2 . Institutionen i den medlemsstat, på hvis område
arbejdsulykken er indtruffet eller erhvervssygdom
men første gang er lægeligt konstateret, tilsender den
kompetente institution i to eksemplarer de lægeerklæ
ringer, der er udfærdiget i denne stat, samt — på
den sidstnævnte institutions begæring — alle fornødne
oplysninger.

3 . Såfremt det, når det drejer sig om et ulykkestil
fælde indtruffet på vej til eller fra arbejdet i en anden
medlemsstat end den kompetente stat, er påkrævet
at foretage en undersøgelse på den førstnævnte med
lemsstats område, kan den kompetente institution

udpege en person til at forestå denne undersøgelse,
og den skal i så fald underrette myndighederne i den
pågældende medlemsstat herom . Disse myndigheder
yder den pågældende bistand, navnlig ved at stille
en medhjælp til rådighed for ham med henblik på
at gennemlæse rapporten og alle øvrige dokumenter
vedrørende ulykkestilfældet.

4. Efter behandlingens afslutning sendes en udførlig
rapport med lægeerklæringer om de varige følger af
ulykkestilfældet eller sygdommen, navnlig om den
pågældendes øjeblikkelige tilstand samt om , hvorvidt
sygdommen er helbredt eller faldet til ro, til den
kompetente institution . De hermed forbundne hono
rarer betales, alt efter omstændighederne, af bopæls

\

Tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke, hen
holdsvis om en erhvervssygdom

1 . Når den kompetente institution i det i forord
ningens artikel 52 eller artikel 55, stk. 1 , omhandlede
tilfælde nærer tvivl om, hvorvidt ulykkestilfældet eller
sygdommen er omfattet af lovgivningen om arbejds
ulykker og erhvervssygdomme, underretter institu
tionen straks bopælsstedets institution eller opholds
stedets institution , der har udredet naturalydelserne ;
disse ydelser betragtes derefter som sygeforsikrings
ydelser og udredes fortsat som sådanne på grundlag
af de i gennemførelsesforordningens artikler 20 og
21 omhandlede attester.

2 . Når der er truffet endelig afgørelse om dette
spørgsmål, underretter den kompetente institution
straks bopælsstedets institution eller opholdsstedets
institution, der har udredet naturalydelserne. Dersom
der ikke er tale om en arbejdsulykke eller erhvervs
sygdom, skal denne institution fortsat udrede disse
naturalydelser som sygeforsikringsydelser, såfremt ar
bejdstageren iøvrigt er berettiget hertil. I modsat fald
betragtes de naturalydelser, som arbejdstageren har
modtaget i henhold til sygeforsikringen, som ydelser
ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Gennemførelse af forordningens artikel 57
Artikel 61

Fremgangsmåden i tilfælde af, at arbejdstageren i flere
medlemsstater har udøvet en virksomhed , der kan for

årsage en erhvervssygdom

1 . I det i forordningens artikel 57, stk. 1 , omhand
lede tilfælde indgives anmeldelsen af en erhvervssyg
dom enten til den institution , der er kompetent ved
rørende erhvervssygdomme, i den medlemsstat, hvor
den pågældende senest har udøvet en virksomhed,
der kan forsårsage den pågældende sygdom , eller til
bopælsstedets institution, som sender anmeldelsen til
den nævnte kompentente institution.

De Europæiske Fællesskabers Tidende
2 . Dersom den i stk. 1 omhandlede kompetente in
stitution konstaterer, at arbejdstageren senest har
udøvet en virksomhed, der kan forårsage den på
gældende erhvervssygdom, under lovgivningen i en
anden medlemsstat, sender den anmeldelsen med bi
lag til den tilsvarende institution i denne medlems
stat .

3 . Dersom institutionen i den medlemsstat, under
hvis lovgivning arbejdstageren senest har udøvet en
virksomhed, der kan forårsage den pågældende er
hvervssygdom , konstaterer, at den pågældende eller
hans efterladte ikke opfylder betingelserne i denne
medlemsstats lovgivning, når bestemmelserne i for
ordningens artikel 57, stk. 2 og stk. 3 , litra a) og
litra b ), lægges til grund, skal den nævnte institution :

a) straks sende anmeldelsen med samtlige bilag, her
under resultaterne af de lægelige observationer og
undersøgelser, som den førstnævnte institution
har ladet foretage, samt en genpart af den i litra
b) omhandlede afgørelse til institutionen i den
medlemsstat, under hvis lovgivning arbejdstage
ren tidligere har udøvet en virksomhed, der kan
forårsage den pågældende erhvervssygdom ;
b ) samtidig underrette den pågældende om sin af
gørelse, navnlig med angivelse af begrundelsen
for, at der gives afslag på begæringen om ydelser,
og med angivelse af klageadgangen og fristerne
for indgivelse af klage, samt datoen for sagens
oversendelse til den i litra a) nævnte institution .
4. Det kan i givet fald være nødvendigt efter samme
fremgangsmåde at gå tilbage til den tilsvarende in
stitution i den medlemsstat, hvor den pågældende
først har udøvet en virksomhed, der kan forårsage
den pågældende erhvervssygdom .
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stk. 2 og stk. 3 , litra a) og litra b), lægges til grund,
udbetaler denne institution forskud med et beløb,
der i givet fald fastsættes efter høring af den institu
tion, hvis afgørelse er påklaget, den sidstnævnte in
stitution refunderer det ydede forskudsbeløb, hvis
den som følge af klageinstansens afgørelse er forplig
tet til at udbetale ydelserne . Dette beløb indeholdes
derefter i de ydelser, der tilkommer den pågældende.'

Artikel 69

Fordeling af udgifterne ved kontantydelser i anledning af
sklerogerpneumoconiose

For så vidt angår anvendelsen af forordningens ar
tikel 57, stk. 3 , litra c), gælder følgende regler :
a) Den kompetente institution i den medlemsstat,
efter hvis lovgivning kontantydelserne er tilkendt

i medfør af forordningens artikel 57, stk. 1 , —
i det følgende betegnet som » den for udbetaling
af kontantydelser ansvarlige institution « — an
vender en blanket, der navnlig indeholder en
opgørelse og oversigt over samtlige de forsik
ringsperioder ( alderdomsforsikring), som den på
gældende har tilbagelagt efter lovgivningen i hver
af de berørte medlemsstater.

b ) Den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige
institution sender denne blanket til samtlige de
institutioner for alderdomsforsikring i disse med
lemsstater, som den pågældende har været tilslut
tet; hver af disse institutioner anfører på blanket
ten de forsikringsperioder (alderdomsforsikring),
der er tilbagelagt efter den lovgivning, der gælder
for institutionen, og tilbagesender den til den for
udbetaling af kontantydelser ansvarlige institu
tion .

Artikel 68

c) Den for udbetaling af kontantydelser ansvarlige
institution foretager derefter en fordeling af ud

Udveksling af oplysninger mellem institutionerne i tilfælde
af klage over afslag på begæring om ydelser. Ydelse af
forskud i tilfælde af en sådan klage

gifterne mellem sig selv og de øvrige berørte in
stitutioner. Derefter sender den dem til godken
delse en opgørelse over denne fordeling med der

til hørende bilag, der navnlig udviser størrelsen
af de kontantydelser, der er tilkendt, og bereg

1 . I tilfælde af klage over en afgørelse, hvorved der
gives afslag på begæring om ydelser, truffet af in
stitutionen i en af de medlemsstater, hvor arbejdsta
geren har udøvet en virksomhed, der kan forårsage
den pågældende erhvervssygdom, skal denne institu
tion underrette den institution, hvortil anmeldelsen
efter den i gennemførelsesforordningens artikel 67,
st. 3 , fastsatte fremgangsmåde er sendt, og skal se
nere underrette den om den endelige afgørelse i sagen.
2. Såfremt der er erhvervet ret til ydelser efter den
lovgivning, som gælder for den sidstnævnte institu
tion , når bestemmelserne i forordningens artikel 57,

ningen af fordelingsprocenterne.
d ) Ved udløbet af hvert kalenderår sender den for
udbetaling af kontantydelser ansvarlige institution
de øvrige berørte institutioner en opgørelse over
de kontantydelser, der er udbetalt i løbet af det
pågældende regnskabsår, med angivelse af det be
løb, der skal afholdes af hver af disse i følge
den i litra c) omhandlede fordeling ; hver af de
pågældende institutioner refunderer den for udbe
taling af kontantydelser ansvarlige institution det
pågældende beløb snarest muligt, og senest i lø
bet af 3 måneder.
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Gennemførelse af forordningens artikel 58, stk. 3

2 . I det i forordningens artikel 60, stk. 1 , litra c),
omhandlede tilfælde forelægger den kompetente in

Artikel 70

stitution, som det påhviler at udbetale kontant
ydelserne, under vedlæggelse af relevant underbyg

Attestation vedrørende de familiemedlemmer, der skal

gende materiale den anden berørte institution det
beløb, som den sidstnævnte institution skal afholde
som følge af den indtrådte forværring, til godken

tages i betragtning ved beregningen af kontantydelser,
herunder renter

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forord

ningens artikel 58, stk. 3 , skal ansøgeren fremlægge
attest vedrørende de af hans familiemedlemmer, der
er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor in

stitutionen, som det påhviler at fastsætte kontant
ydelser, er beliggende.

delse. Ved udløbet af hvert kalenderår sender den

førstnævnte institution den anden institution en op
gørelse over de kontantydelser, der er udbetalt i løbet
af det pågældende regnskabsår, med angivelse af det
beløb, som skal afholdes af den sidstnævnte institu

tion, der refunderer beløbet snarest mulig, senest i
løbet af tre måneder.

lemmerne er bosat. Bestemmelserne i gennemførel

3 . I det i forordningens artikel 60, stk. 2, litra b ),
første punktum, omhandlede tilfælde forelægger den
for udbetaling af kontantydelser ansvarlige institu
tion under vedlæggelse af relevant underbyggende
materiale de berørte institutioner de ændringer, der
er foretaget i den tidligere fordeling af udgifterne,

sesforordningens artikel 25, stk. 2, andet og tredje

til godkendelse.

Denne attest udstedes af sygeforsikringsinstitutionen

på familiemedlemmernes bopælssted eller af en an
den institution, udpeget af den kompetente myndig
hed i den medlemsstat, på hvis område familiemed
afsnit, finder tilsvarende anvendelse.
I stedet for den i første afsnit omhandlede attest kan

institutionen, som det påhviler at fastsætte kontant

ydelser, afkræve ansøgeren bevisligheder af nyere

dato, der godtgør de personlige data vedrørende de
af hans familiemedlemmer, der er bosat i en anden
medlemsstat end den, hvor den nævnte institution
er beliggende.

4. I det i forordningens artikel 60, stk. 2, litra b ),
andet punktum, omhandlede tilfælde finder bestem
melserne i stk. 2 tilsvarende anvendelse .

Gennemførelse af forordningens artikel 61 , stk. 5
Artikel 72

2. Dersom det efter den lovgivning, som gælder for

den pågældende institution, i det i stk. 1 omhand
lede tilfælde kræves, at familiemedlemmerne bor hos

ansøgeren, skal den omstændighed, at dissse familie

Fastsættelse af invaliditetsgraden i tilfælde af en tidligere
indtrådt arbejdsulykke eller erhvervssygdom

medlemmer, når de ikke opfylder nævnte betingelse,

dog i overvejende grad forsørges af ansøgeren, godt
gøres ved bevisligheder, hvoraf det fremgår, at an
søgeren regelmæssigt har sendt dem en del af sin
løn .

Gennemførelse af forordningens artikel 60
Artikel 71

1 . Med henblik på fastsættelse af invaliditetsgraden
i det i forordningens artikel 61 , stk. 5, omhandlede
tilfælde skal arbejdstageren meddele den kompetente
institution i den medlemsstat, af hvis lovgivning han
var omfattet, da arbejdsulykken indtraf eller erhvervs
sygdommen først blev konstateret, alle oplysninger
vedrørende arbejdsulykker eller erhvervssygdomme,
som tidligere måtte være overgået ham, medens han
var omfattet af lovgivningen i enhver anden medlems
stat, uanset hvilken invaliditetsgrad disse tidligere
tilfælde har medført.

Forværring af en erhvervssygdom

1. I de i forordningens artikel 60, stk. 1, omhand
lede tilfælde skal arbejdstageren meddele den insti
tution i en medlemsstat, hos hvilken han gør krav
på ydelser, alle oplysninger vedrørende tidligere til
kente ydelser i anledning af den pågældende erhvervs
sygdom.

2. Med henblik på erhvervelse af ret til ydelser og
fastsættelse af disses størrelse tager den kompetente
institution i overensstemmelse med bestemmelserne

i den lovgivning, der gælder for institutionen, hen
syn til den invaliditetsgrad, som disse tidligere til
fælde har medført .

Denne institution kan rette henvendelse til enhver

3 . Den kompetente institution kan rette henvendelse

anden institution der tidligere har været kompetent,
for at fremskaffe de oplysninger, som den anser for
nødvendige.

til enhver anden institution, der tidligere har været
kompetent, for at fremskaffe de oplysninger, som den
anser for nødvendige.
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Når en tidligere uarbejdsdygtighed er forårsaget af
et ulykkestilfælde, der er indtruffet, medens arbejds
tageren var omfattet af lovgivningen i en medlems
stat, der ikke foretager nogen sondring efter uar
bejdsdygtighedens årsag, skal den institution, der er
kompetent vedrørende den tidligere uarbejdsdygtig
hed, eller det organ, der er udpeget af den kompe
tente myndighed i den pågældende medlemsstat, på
begæring af den kompetente institution i en anden
medlemsstat tilvejebringe oplysninger om den tidli
gere uarbejdsdygtigheds omfang samt, om muligt,

Indgivelse og behandling af begæringer om renter (bortset
fra renter i anledning af de i forordningens artikel 57 om

oplysninger der gør det muligt at afgøre, om denne

handlede erhvervssygdomme)

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i
forordningens artikel 62, stk. 2, kan institutionen i
en medlemsstat, der skal udrede ydelser, fra institu
tionen i en anden medlemsstat kræve tilvejebragt op
lysninger om den periode, hvori den sidstnævnte in
stitution allerede har udredet ydelser for det samme
ulykkestilfælde eller den samme erhvervssygdom.

uarbejdsdygtighed var en følge af et ulykkestilfælde
efter den lovgivning, der gjaldt for institutionen i den
anden medlemsstat. Er dette tilfældet, finder bestem
melserne i stk . 2 tilsvarende anvendelse .

Gennemførelse af forordningens artikel 62, stk. 1
Artikel 73

De institutioner, hvortil arbejdstagere beskæftiget i miner
og lignende virksomheder kan rette henvendelse i tilfælde
af ophold eller bopæl i en anden medlemsstat end den
kompetente stat

1 . I de i forordningens artikel 62, stk. 2, omhandlede
tilfælde kan arbejdstagere beskæftiget i miner og lig
ende virksomheder henvende sig til den nærmste
institution på den medlemsstats område, hvor de på
gældende opholder sig eller er bosat og som er anført
i bilag 3 til gennemførelsesforordningen, selvom
nævnte institution hører under " ordningen for ar
bejdere i stålindustrien, under forudsætning af, at
de ydelser, der i opholds- eller bopældslandet er
hjemlet ved den for arbejdere i stålindustrien etable
rede ordning vedrørende arbejdsulykker og erhvervs
sygdomme svarer til de ydelser, der er hjemlet i
særordningen for arbejdstagere beskæftiget i miner og
lignende virksomheder. Den pågældende institution
er i så fald pligtig at udrede ydelserne.

2 . Når ydelserne efter særordningen for arbejdsta
gere beskæftiget i miner og lignende virksomheder er

Artikel 75

1 . For at opnå en rente eller tillæg til en rente efter
lovgivningen i en medlemsstat skal arbejdstageren
eller hans efterladte, der er bosat på en anden med
lemsstats område, indgive begæring enten til den
kompetente institution eller til bopælsstedets insti
tution, der sender den til den kompetente institution.
For begæringens indgivelse gælder følgende regler :
a) Begæringen skal være ledsaget af de foreskrevne
bevisligheder og indgives på den blanket, der er
foreskrevet i den lovgivning, som gælder for den
kompetente institution.

b ) Rigtigheden af de af ansøgeren givne oplysninger
skal godtgøres ved officielle dokumenter, der ved
lægges ansøgningsblanketten, eller bekræftes af
de kompetente organer i den medlemsstat, på
hvis område ansøgeren er bosat.
2. Den kompetente intitution underretter ansøgeren
om sin afgørelse enten direkte eller gennem den
kompetente stats kontaktorgan ; samtidig sender den
en genpart af denne afgørelse til kontaktorganet i
den medlemsstat, på hvis område ansøgeren er bosat.
Administrativ og lægelig kontrol
Artikel 76

mere gunstige, kan de pågældende arbejdstagere hen

vende sig enten til den institution, som det påhviler
at anvende denne ordning, eller til den nærmeste
institution på den medlemsstats område, hvor de
opholder sig eller er bosat, og som anvender ord
ningen for arbejdere i stålindustrien. I sidstnævnte
tilfælde skal den pågældende institution gøre arbejds
tageren opmærksom på, at han kan opnå mere gun
stige ydelser ved at henvende sig til den institution,
som det påhviler at anvende den nævnte særlige ord
ning, og skal endvidere oplyse ham om denne institu
tions benævnelse og adresse
Gennemførelse af forordningens artikel 62, stk. 2
Artikel 74

Medregning af den periode, hvori der allerede er udredet
ydelser af institutionen i en anden medlemsstat

1 . Den administrative og lægelige kontrol samt de
lægeundersøgelser, der er foreskrevet i tilfælde af en
ændring af renterne, foretages på den kompetente
institutions begæring af institutionen i den medlems
stat, på hvis område modtageren befinder sig, efter
reglerne i den lovgivning, som gælder for den sidst
nævnte institution .

Den kompetente institution bevarer dog retten til at
lade modtageren undersøge af en af den selv udpeget
læge.

2. Enhver, der modtager en rente — til sig selv eller
til et barn, der har mistet begge forældre eller en af
dem — skal underrette den forpligtede institution
om enhver forandring i sine eller barnets forhold,
som kan berøre retten til rente .
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Udbetaling af renter

KAPITEL 6

YDELSER VED ARBEJDSLØSHED

Artikel 77

Gennemførelse af forordningens artikel 67

Renter, som en medlemsstats institution skal udrede
til personer, der er bosat på en anden medlemsstats
område, udbetales efter reglerne i gennemførelsesfor
ordningens artikler 53—58 .

Artikel 80

Attestation af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder

1 . For at kunne udnytte forordningens artikel 67,
stk. 1 , 2 eller 4, skal den pågældende for den kom
petente institution fremlægge attest om de forsik

KAPITEL 5

YDELSER VED DØDSFALD

Gennemførelse af forordningens

artikler 64—66

Artikel 78

Indgivelse af begæring om ydelser

For at opnå en ydelse ved dødsfald i medfør af
lovgivningen i en anden medlemsstat end den, på
hvis område han er bosat, skal ansøgeren indgive sin

begæring enten til den . kompetente institution eller
til bopælsstedets institution.
Begæringen skal være ledsaget af de bevisligheder,
der er foreskrevet i den lovgivning, som gælder for
den kompetente institution.

rings- eller beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt
efter den lovgivning, hvoraf han tidligere senest har
været omfattet, samt alle sådanne supplerende oplys
ninger, som måtte være foreskrevet i den lovgivning,
som gælder for denne institution.
2 . Denne attest udstedes på den pågældendes begæ
ring enten af vedkommende arbejdsløshedsinstitution
i den medlemsstat, af hvis lovgivning han tidligere
senest har været omfattet, eller af en anden institution
udpeget af den kompetente myndighed i den nævnte
medlemsstat. Dersom den pågældende ikke frem
lægger den nævnte attest retter den kompetente in

stitution henvendelse til den pågældende institution
for at fremskaffe den .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

Rigtigheden af de af ansøgeren givne oplysninger

anvendelse, dersom det er nødvendigt at medregne

skal godtgøres ved officielle dokumenter, der ved
lægges begæringen eller bekræftes af de kompetente
organer i den medlemsstat, på hvis område ansøgeren

forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, der tidligere
er tilbagelagt efter lovgivningen i enhver anden med
lemsstat, for at de i den kompetente stats lovgivning
foreskrevne betingelser kan opfyldes .

er bosat.

Artikel 79

Gennemførelse af forordningens artikel 68

Attestation af forsikringsperioder

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forord

ningens artikel 64 skal ansøgeren for den kompetente
institution fremlægge attest om.de forsikringsperioder,
der er tilbagelagt af arbejdstageren efter den lovgiv
ning, hvoraf han senest har været omfattet.

2. Denne attest udstedes på ansøgerens begæring af
henholdsvis den sygeforsikringsinstitution eller den
alderdomsforsikringsinstitution, som arbejdstageren
senest har været tilsluttet. Dersom ansøgeren ikke
fremlægger den nævnte attest, retter den kompetente

institution henvendelse til den pågældende institution
for at fremskaffe den .

3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

anvendelse, dersom det er nødvendigt at medregne

forsikringsperioder, der tidligere er tilbagelagt efter
lovgivningen i enhver anden medlemsstat, for at de i
den kompetente stats lovgivning foreskrevne betingel
ser kan opfyldes.

Artikel 81

Attestation med henblik på beregning af ydelser

Med henblik på beregning af ydelser, der påhviler
en i forordningens artikel 68 , stk. 1 , omhandlet in
stitution, i tilfælde, hvor den pågældendes seneste
beskæftigelse på den medlemsstats område, hvor
denne institution er beliggende, ikke har været af
mindst 4 ugers varighed, skal han for denne institu
tion fremlægge en attest, der angiver arten af den
senest udøvede beskæftigelse af mindst fire ugers
varighed på en anden medlemsstats område, samt
det faglige område, inden for hvilket denne beskæfti
gelse har været udøvet. Dersom den pågældende ikke
fremlægger denne attest, retter den "nævnte institution
henvendelse enten til vedkommende arbejdsløsheds
institution i den sidstnævnte medlemsstat, som han
senest har været tilsluttet, eller til en anden af den
kompetente myndighed i denne medlemsstat udpeget
institution .
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Attestation vedrørende familiemedlemmer, der skal tages
i betragtning ved beregning af ydelser

2. En arbejdsløs, der agter at rejse til en anden med
lemsstat for at søge beskæftigelse dér, skal før sin
afrejse begære udstedelse af den i stk. 1 omhandlede
attest. Fremlægger den arbejdsløse ikke nævnte attest,

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forord
ningens artikel 68 stk. 2, skal den pågældende for
den kompetente institution fremlægge attest vedrø
rende de af hans familiemedlemmer, der er bosat i en
anden medlemsstat end den, hvor den nævnte insti

retter institutionen på det sted, hvortil han er rejst,
henvendelse til den kompetente institution for at
fremskaffe den. Arbejdsformidlingen i den kompe
tente stat skal sikre sig at den arbejdsløse er under
rettet om de forpligtelser, der påhviler ham i med
før af forordningens artikel 69 og denne artikel.

Artikel 82

tution er beliggende.

3 . Institutionen på det sted, hvortil den arbejdsløse

2. Denne attest udstedes af den institution, der er
udpeget hertil af den kompetente myndighed i den
medlemsstat, på hvis område de pågældende fami
liemedlemmer er bosat. Attesten skal bekræfte, at
disse familiemedlemmer ikke tages i betragtning ved

beregning af arbejdsløshedsydelser til en anden person
i henhold til den nævnte stats lovgivning. Attesten er
gyldig i 12 måneder fra datoen for dens udstedelse.
Den kan fornys ; i så fald er den gyldig fra datoen
for den fornyelse. Den pågældende skal straks un
derrette den kompetente institution om ethvert for
hold, der nødvendiggør en ændring af den nævnte
attest. En sådan ændring får virkning fra den dag,
da dette forhold er opstået.
Gennemførelse af forordningens artikel 69
Artikel 83

Betingelser og grænser for bevarelse af ret til ydelser, når
den arbejdsløse rejser til en anden medlemsstat

1 . For at bevare sin ret til ydelser skal den i for
ordningens artikel 69, stk. 1 omhandlede arbejdsløse
for institutionen på det sted, hvortil han er rejst,
fremlægge en attest, hvorved den kompetente institu
tion bekriifter, at den pågældende fortsat har ret
til ydelser på de i stk. 1 , litra b ), i den nævnte artikel
fastsatte vilkår. Den kompetente instituion skal i
denne attest navnling angive :

a) størrelsen af den ydelse, der efter den kompetente
stats lovgivning skal udbetales den arbejdsløse ;

b) det tidspunkt, fra hvilket den arbejdsløse er op
hørt med at stå til rådighed for arbejdsformid
lingen i den kompetente stat;

c) den frist, der er indrømmet efter forordningens
artikel 69, stk. 1 , litra b ), for tilmelding som ar
bejdssøgende i den medlemsstat, hvortil den ar
bejdsløse er rejst;

d) det længste tidsrum i hvilket retten til ydelser kan
bevares efter forordningens artikel 69 , stk. 1 ,
litra c);
e) forhold, der kan ændre retten til ydelser.

er rejst, underretter den kompetente institution om
datoen for den arbejdsløses tilmelding samt om da
toen for den første udbetaling af ydelser og udbe
taler den kompetente stats ydelser efter de nærmere
regler i lovgivningen i den medlemsstat, hvortil den
arbejdsløse er rejst.
Institutionen på det sted, hvortil den arbejdsløse er
rejst foretager eller foranlediger foretaget den fore
skrevne kontrol, som om det drejede sig om en ar
bejdsløs, der modtager ydelser i medfør af den lov
givning, som gælder for institutionen. Den underret

ter den kompetente institution om ethvert forhold,
der omfattes af stk. 1 , litra e), så snart den er kom
met til kundskab herom, og standser straks udbe
taling af ydelsen i tilfælde af, at denne skal stilles
i bero eller bortfalde. Den kompetente institution
skal straks underrette den om, i hvilket omfang og
fra hvilket tidspunkt den arbejdsløses rettigheder
ændres af dette forhold . Først efter at denne under

retning er modtaget, kan udbetaling af ydelserne i
givet fald genoptages. I tilfælde af, at ydelsen skal
nedsættes, udbetaler institutionen på det sted, hvortil
den arbejdsløse er rejst fortsat en nedsat ydelse til
ham under forbehold af afregning efter modtagelsen
af den kompetente institutions svar.

4. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan efter udtalelse
fra Den administrative Kommission aftale andre gen
nemførelsesregler.

Gennemførelse af forordningens artikel 71
Artikel 84

Arbejdsløse, som under deres seneste beskæftigelse var
bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1 . I de i forordningens artikel 71 , stk. 1 , litra a) ii)
og litra b) ii), første punktum, omhandlede tilfælde
anses bopælsstedets institution for den kompetente
institution, for så vidt angår anvendelsen af bestem
melserne i gennemførelsesforordningens artikel 80.
2. For at kunne udnytte bestemmelserne i forord
ningens artikel 71 , stk. 1 , litra b) ii ), skal den arbejds
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løse foruden den i gennemførelsesforordningens ar
tikel 80 omhandlede attest for institutionen på sit

bopælssted fremlægge attest fra institutionen i den
medlemsstat, af hvis lovgivning han senest har været
omfattet, om, at han ikke har ret til ydelser efter for
ordningens artikel 69 .

3 . Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i
forordningens artikel 71 , stk. 2, afkræver bopælsste
dets institution den kompetente institution alle op
lysninger vedrørende den arbejdsløses rettigheder
over for den sidstnævnte institution.

1 . For at opnå familieydelser i medfør af forord

ningens artikel 73 , stk. 1 , skal arbejdstageren ind
give begæring til den kompetente institution, even
tuelt gennem sin arbejdsgiver.
2. Til støtte for sin begæring skal arbejdstageren
fremlægge en familieattest udstedt af de med hensyn
til personregistrering kompetente myndigheder i fa
miliemedlemmernes bopælsland. Denne familieattest
skal fornys én gang om året.
3 . Dersom familieydelserne efter den kompetente
stats lovgivning kan eller skal udbetales til en anden

KAPITEL 7

FAMILIEYDELSER OG BØRNETILSKUD

Gennemførelse af forordningens artikel 72

person end arbejdstageren, skal arbejdstageren lige
ledes, i forbindelse med sin begæring, tilvejebringe de
fornødne oplysninger, der gør det muligt at identifi
cere den person, til hvem familieydelserne skal ud
betales i bopælslandet (efternavn, fornavn, nøjagtig
adresse).

4 . De kompetente myndigheder i to eller flere med
Artikel 85

lemsstater kan aftale særlige regler for udbetaling af
familieydelser, navnlig med henblik på at lette an
vendelsen af forordningens artikel 75, stk. 1 , litra a)
og litra b ). Med sådanne aftaler gøres Den admini

Attestation af beskæftigelsesperioder

strative Kommission bekendt.

1 . For at kunne udnytte bestemmelserne i forord
ningens artikel 72 skal den pågældende for den
kompetente institution fremlægge attest om de be

5 . Arbejdstageren skal, eventuelt gennem sin arbejds

skæftigelsesperioder, der er tilbagelagt efter den lov

giver, underrette den kompetente institution om :

givning, hvoraf han tidligere senest har været om
fattet.

— enhver forandring i familiemedlemmernes forhold,
der kan medføre ændring af retten til familieydel
ser,

2. Nævnte attest udstedes på den pågældendes be
gæring enten af den i en medlemsstat kompetente in
stitution for familieydelser, som han tidligere senest
har været tilsluttet, eller af en anden institution ud
peget af den kompetente myndighed i denne med
lemsstat. Fremlægger den pågældende ikke den nævnte
attest, retter den kompetente institution henvendelse
til den forannævnte institution for at fremskaffe den,
medmindre sygeforsikringsinstitutionen er i stand til
at sende den en genpart af den i gennemførelsesfor
ordningens artikel 16, stk. 1, nævnte attest.

— enhver ændring i antallet af familiemedlemmer,
for hvem der udbetales familieydelser,

— enhver ændring i familiemedlemmernes bopæls
eller opholdssted,
— enhver erhvervsudøvelse, i kraft af hvilken der
tillige kan kræves udbetalt familieydelser efter
lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område
familiemedlemmerne er bosat.

Gennemførelse af forordningens artikel 73, stk. 2
3 . Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende

anvendelse, dersom det er nødvendigt at medregne
beskæftigelsesperioder, der tidligere er tilbagelagt ef
ter lovgivningen i enhver anden medlemsstat, for at
de i den kompetente stats lovgivning foreskrevne be
tingelser kan opfyldes .

Artikel 87

Arbejdstagere der er omfattet af fransk lovgivning

1 . For at opnå børnetilskud i medfør af forordnin

gens artikel 73, stk. 2, skal arbejdstageren indgive
Geneniførelse af forordningens artikel 73, stk. 1
og artikel 75, stk. 1. littra a) og littra b)
Artikel 86

Arbejdstagere der er omfattet af lovgivningen i en anden
medlemsstat end Frankrig

t

-

begæring til den kompetente institution, der udleve
rer ham en attest, hvori det bekræftes, at han opfyl
der de betingelser med hensyn til beskæftigelse, der
efter fransk lovgivning er foreskrevet for erhvervelse
af ret til- børnetilskud. Arbejdstageren skal samtidig
underskrive en erklæring om, at der ikke efter lov
givningen i familiemedlemmernes bopælsland består
nogen ret til børnetilskud i kraft af erhvervsudøvelse .
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Bopælsstedets institution kontrollerer på begæring af
den kompetente instituion, dersom denne anser det
for påkrævet, rigtigheden af den i stk. 1 , første afsnit,
omhandlede erklæring.

tidsrum .

8 . Familiemedlemmerne skal underrette institutionen

Familiemedlemmerne registreres i institutionen på de

på deres bopælssted om enhver forandring i deres
forhold, der kan medføre ændring af retten til børne
tilskud, navnlig enhver bopælsforandring.

res bopælssted på grundlag af nævnte attest og de
bevisligheder, der kræves efter den lovgivning, som

gælder for denne institution ved tilkendelse af bør
netilskud.

Gennemførelse af forordningens artikel 74, stk. 1

Dersom familiemedlemmerne ikke fremlægger den
omhandlede attest, retter bopælsstedets institution
henvendelse til den kompetente institution for at
fremskaffe den .

2. Den i stk. 1 nævnte attest er gyldig i et tidsrum
af tre måneder fra datoen for dens udstedelse og skal
af den kompetente institution automatisk fornys hver
tredje måned.

Artikel 88

Arbejdsløse, der er omfattet af lovgivningen i en anden
medlemsstat end Frankrig

Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens ar
tikel 86 finder tilsvarende anvendelse på de i forord
ningens artikel 74, stk. 1 , omhandlede arbejdsløse.

3 . Dersom arbejdstageren er sæsonarbejder, er den
i stk. 1 nævnte attest gyldig, så længe sæsonarbejdet

Gennemførelse af forordningens artikel 74, stk. 2

vedvarer, medmindre den kompetente institution
i mellemtiden har meddelt bopælsstedets institution
at den ikke længere er gyldig.

Artikel 89

4. Dersom børnetilskud efter lovgivningen i den
medlemsstat, på hvis område familiemedlemmerne
er bosat, udbetales månedlig eller kvartalsvis, medens
retten til børnetilskud efter fransk lovgivning erhver
ves for et tidsrum, der svarer til den tilbagelagte
beskæftigelsestid, ydes børnetilskuddene efter forhol
det mellem det sidstnævnte tidsrum og det tidsrum,
der er fastlagt i lovgivningen i familiemedlemmernes
bopælsland .

5 . Såfremt der efter lovgivningen i den medlemsstat,
på hvis område familiemedlemmerne er bosat, ydes
børnetilskud for et antal dage svarende til de tilbage
lagte beskæftigelsesdage, medens ret til børnetilskud
efter fransk lovgivning erhverves for en måned, skal
børnetilskuddene ydes for en måned.
6. Når

de

efter

fransk

lovgivning

tilbagelagte

beskæftigelsesperioder i de i stk. 4 og 5 omhandlede
tilfælde udtrykkes i andre tidsenheder end dem, der

gælder for beregning af børnetilskud efter lovgivningen
i den medlemsstat, på hvis område familiemedlem
merne er bosat, sker omregningen efter de i gennem
førelsesforordningens artikel 15, stk. 3, indeholdte

Arbejdsløse, der er omfattet af fransk lovgivning

1 . De i forordningens artikel 74, stk. 2, omhandlede

familiemedlemmer skal for at opnå børnetilskud i
den medlemsstat, hvor de er bosat, for institutionen
på deres bopælssted fremlægge attest om, at den
arbejdsløse modtager ydelser i anledning af arbejds
løshed efter fransk lovgivning.
Denne attest udstedes af den kompetente franske
arbejdsløshedsinstitution eller af den institution, der

er udpeget af den kompetente franske myndighed*
på begæring af den arbejdsløse, som er forpligtet til
at underskrive en erklæring om, at der ikke efter

lovgivningen

i

familiemedlemmernes

bopælsland

haves ret til børnetilskud i kraft af erhvervsudøvelse.

Dersom familiemedlemmerne ikke fremlægger den
nævnte attest, retter institutionen på deres bopælssted
henvendelse til den kompetente institution for at
fremskaffe den .

2. Bestemmelserne

i

gennemførelsesforordningens

artikel 87, stk. 2—8, finder tilsvarende anvendelse.

KAPITEL 8

bestemmelser.
YDELSER TIL BØRN AF PENSIONS - ELLER RENTE

7. Den kompetente institution giver straks med
delelse til institutionen på familiemedlemmernes
bopælssted om, på hvilket tidspunkt arbejdstagerens
ret til børnetilskud ophører, eller hvornår han flytter
fra én medlemsstat til en anden .

Institutionen på familiemedlemmernes bopælssted
kan når som helst afkræve den kompetente institution
enhver oplysning vedrørende arbejdstagerens ret til
børnetilskud .

MODTAGERE OG TIL BØRN, DER HAR MISTET
BEGGE FORÆLDRE ELLER EN AF DEM

Gennemførelse af forordningens artikler 77—79
Artikel 90

1 . For at opnå- ydelser i medfør af forordningens
artikel 77 eller artikel 78 skal ansøgeren indgive be
gæring til institutionen på sit bopælssted efter reglerne
i den lovgivning, som gælder for denne institution .
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2. Dersom ansøgeren ikke er bosat på den medlems

artikel 77 eller artikel 78 sker i overensstemmelse

stats område, hvor den kompetente institution er
beliggende, kan han indgive begæringen enten til den
kompetente institution eller til institutionen på hans
bopælssted, der i så fald sender begæringen til den
kompetente institution med angivelse af datoen for
dens indgivelse. Denne dato anses for datoen for be
gæringens indgivelse til den kompetente institution .

med bestemmelserne i gennemførelsesforordningens

3 . Dersom den i stk. 2 omhandlede kompetente
institution konstaterer, at ansøgeren ikke har ret til
ydelser efter den lovgivning, der gælder for institutio
nen, sender den straks begæringen, ledsaget af alle
fornødne dokumenter og oplysninger, til institutio
nen i den medlemsstat, efter hvis lovgivning arbejds
tageren har tilbagelagt den længste af sine forsikrings
perioder.

artikler 53—58 .

2. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne
udpeger, om fornødent, den institution der er kom
petent med hensyn til udbetaling af ydelser i medfør
af forordningens artikel 77 eller artikel 78 .
Artikel 92

Enhver, der modtager ydelser i medfør af forord
ningens artikel 77, eller artikel 78, for børn af en
pensions- eller rentemodtager eller for børn, der har
mistet begge forældre eller en af dem, skal underrette
den institution, der udbetaler disse ydelser :

I givet fald kan det under de samme betingelser være
nødvendigt at gå tilbage til institutionen i den med
lemsstat, efter hvis lovgivning arbejdstageren har til
bagelagt den korteste af sine forsikringsperioder.

— om enhver forandring i børnenes forhold, der kan
medføre ændring af retten til ydelserne,

4. Den administrative Kommission fastsætter i for

— om enhver ændring i antallet af børn, for hvem
der udbetales ydelser,

nødent omfang de nødvendige supplerende regler for
indgivelse af begæring om ydelser.

— om enhver bopælsforandring for børnene,
— om enhver erhvervsudøvelse, i kraft af hvilken
der haves ret til familieydelser eller børnetilskud

Artikel 91

1 . Udbetaling af ydelser i medfør af forordningens

for disse børn .

AFSNIT V

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 93

Refusion af ydelser i henhold til syge- og moderskabsfor
sikringen (med undtagelse af dei gennemførelsesforordnin
gens artikel 94 og 95 omkandlede ydelser

1 . Naturalydelser, der i medfør af forordningens
artikel 19, stk 1 og 2, artikel 22, artikel 25 , stk. 1 , 3
og 4, artikel 26, artikel 29, stk. 1, eller artikel 31 er
ydet arbejdstagere og deres på den samme medlems
stats område bosatte familiemedlemmer, skal af
den kompetente institution refunderes den institu
tion, der har udredet de nævnte ydelser, med det
faktiske beløb, der fremgår af den sidstnævnte institu
tions regnskaber.

2. I de i forordningens artikel 29, stk. 1 og artikel 31
omhandlede tilfælde og med henblik på anvendelse
af stk. 1 , anses institutionen på pensions- eller rente
modtagerens bopælssted som den kompetente institu
tion .

3 . Når den faktiske størrelse af de i stk. 1 nævnte

ydelser ikke fremgår af regnskaberne for den insti
tution, der har udredet dem, og der ikke er truffet
nogen aftale i medfør af stk. 6, skal refusionsbeløbet
fastsættes til et fikseret beløb på grundlag af alle
relevante oplysninger, der kan udledes af de forelig
gende data. Den administrative Kommission afgør,
hvilket grundlag der skal anvendes ved beregningen
af de fikserede beløb, og fastsætter disses størrelse.
4. Der kan ikke til grund for refusionen lægges
højere takster end dem, der anvendes ved udredelse
af naturalydelser til arbejdstagere, der er omfattet
af den lovgivning, der gælder for den institution,
som har udredet de i stk. 1 omhandlede ydelser.

5 . Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende
anvendelse på refusion af kontantydelser, der er udbe
talt i henhold til bestemmelserne i gennemførelses
forordningens artikel 18, stk. 8 , andet punktum.

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan, efter
indhentet udtalelse fra Den administrative Kommis
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sion, aftale andre regler for opgørelse af refusions

5 . Den

beløbene, navnlig på grundlag af fikserede beløb .

metoder og regler, der skal anvendes ved fastlæggel
sen af de i stk. 3 og 4 nævnte faktorer.

Artikel 94

Refusion af naturalydelser i henhold til syge- og moder
skabsforsikringen til en arbejdstagers familiemedlemmer,
der ikke er bosat i samme medlemsstat som arbejdstageren

1 . Udgifterne ved naturalydelser, der i medfør af
forordningens artikel 19, stk. 2, er udredet til familie
medlemmer, der ikke er bosat på samme medlems

stats område som arbejdstageren, skal af de kom
petente institutioner refundere de institutioner, der
har udredet disse ydelser, på grundlag af et fikseret
beløb, som fastsættes for hvert kalenderår, og som
i videst muligt omfang skal svare til de faktiske
udgifter.
2. Det fikserede beløb fås ved at multiplicere den
gennemsnitlige årlige udgift pr. familie med det gen
nemsnitlige antal familier, der årligt kommer i be
tragtning, og nedsætte det herved fremkomne beløb
med 20 % .

3 . De faktorer, der er fornødne for ansættelsen af

dette fikserede beløb, fastlægges efter følgende regler:
a) Den gennemsnitlige årlige udgift pr. familie ud
regnes for hver medlemsstat ved at dividere de
årlige udgifter til samtlige de naturalydelser, der
inden for de i betragtning kommende sociale
sikringsordninger er udredet af institutionerne i
den pågældende medlemsstat til samtlige familie
medlemmer til arbejdstagere, der er omfattet af
denne stats lovgivning, med det gennemsnitlige
årlige antal arbejdstagere, der har familiemed
lemmer ; de sociale sikringsordninger, der skal
tages i betragtning i denne forbindelse, er anført
i bilag 9;
b ) I forholdet mellem to medlemsstaters institutioner

er det gennemsnitlige antal familier, der årligt
kommer i betragtning, lig med det gennemsnit

lige antal arbejdstagere, der årligt er omfattet af
lovgivningen i en af disse medlemsstater, og hvis
familiemedlemmer har ret til at få naturalydelser,
der udredes af en institution i den anden med
lemsstat.

4. Antallet af familier, der skal tages i betragtning
i medfør af bestemmelserne i stk. 3, litra b), opgøres
ved hjælp af en fortegnelse, der i dette øjemed føres
af bopælsstedets institution, på grundlag af de af den
kompetente institution tilvejebragte bevisligheder for
de pågældendes ret til ydelser. I tilfælde af uenighed

forlægges de pågældende institutioners bemærkninger
for det i gennemførelsesforordningens artikel 101 ,
stk. 3 , omhandlede revisionsudvalg.

administrative

Kommission

fastsætter

de

6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan, efter udtal
else fra Den administrative Kommission, aftale andre
regler for fastsættelse af refusionsbeløbene.
Artikel 95

Refusion af naturalydelser ihenhold til syges- og moderskabs
forsikringen til pensions- eller rentemodtagere og deres
familiemedlemmer, der ikke har ret til ydelser efter lov
givningen i den medlemsstat, hvor de er bosat

1 . Naturalydelser, der er udredet i henhold til for
ordningens artikel 28, stk. 1 , skal af de kompetente
institutioner refunderes de institutioner, der har
udredet disse ydelser, på grundlag af et fikseret beløb,
der i videst muligt omfang svarer til de faktiske
udgifter.

2. Det fikserede beløb fås ved at mulitiplicere den
gennemsnitlige årlige udgift pr. pensions- eller ren
temodtager med det gennemsnitlige antal pensions
eller rentemodtagere, der årligt kommer i betragtning,
og nedsætte det herved fremkomne beløb med 20 %>.
3 . De faktorer, der er fornødne for ansættelsen af
dette fikserede beløb, fastlægges efter følgende reg
ler :

a) Den gennemsnitlige årlige udgift pr. pensions
eller rentemodtager udregnes for hver medlems
stat ved at dividere de årlige udgifter til samtlige
naturalydelser, der inden for de i betragtning
kommende sociale sikringsordninger er udredet
af institutionerne i den pågældende medlemsstat
til samtlige personer, der efter den pågældende
medlemsstats lovgivning modtager pension eller
rente, samt til disses familiemedlemmer, med det
gennemsnitlige årlige antal pensions- eller rente
modtagere;

de

sociale

sikringsordninger,

der

kommer i betragtning i denne forbindelse, er an
ført i bilag 9 ;

b ) I forholdet mellem to medlemsstaters institutioner
er det gennemsnitlige antal pensions- eller rente
modtagere, der årligt skal tages i betragtning, lig
med det gennemsnitlige årlige antal af de i for
ordningens artikel 28 , stk. 2, omhandlede pen
sions* eller rentemodtagere, der er bosat på et
af de pågældende to medlemsstaters områder, og
som har ret til naturalydelser til udgift for en
institution i den anden medlemsstat.

4. Antallet af pensions- eller rentemodtagere, der
skal tages i betragtning i medfør af bestemmelserne
i stk. 3 , litra b), opgøres ved hjælp af en fortegnelse,
der i dette øjemed føres af bopælsstedets institution
på grundlag af de af den kompetente institution
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tilvejebragte bevisligheder for de pågældendes ret
til ydelser. I tilfælde af uenighed forelægges de
pågældende institutioners bemærkninger for det i gen
nemførelsesforordningens artikel 101, st. 3 , omhand
lede revisionsudvalg.
5 . Den

administrative

Kommission

fastsætter

1 . Børnetilskud, der er ydet i henhold til forordnin
gens artikel 73 , stk. 2, og artikel 74, stk. 2, skal af
den kompetente franske institution refunderes den
institution, der har udbetalt disse tilskud, med det
faktiske beløb, der fremgår af den sidstnævnte in
stitutions regnskaber.

de

metoder og regler, der skal anvendes ved fastlæggel
sen af de i stk. 3 og 4 nævnte faktorer.
6. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan, efter udtal
else fra Den administrative Kommission, aftale andre

regler for fastsættelse af refusionsbeløbene .
Gennemførelse af forordningens artikel 63, stk. 2
Artikel 96

Refusion af naturalydelser i henhold til forsikringen mod
arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er udredet
af en medlemsstats institution til udgift for en anden med
lemsstats institution

Med hensyn til anvendelsen af bestemmelserne i for
ordningens artikel 63 , stk. 2, finder bestemmelserne
i gennemførelsesforordningens artikel 93 tilsvarende

2. Frankrig og hver af de øvrige medlemsstater eller
de kompetente myndigheder i Frankrig og hver af
de øvrige medlemsstater kan aftale, at de nævnte
børnetilskud skal refunderes på grundlag af et fik
seret beløb. I så fald udregnes dette beløb ved at
multiplicere den gennemsnitlige årlige udgift pr. fa
milie med det gennemsnitlige antal familier, der år
ligt skal tages i betragtning.
3 . De faktorer, der er fornødne for ansættelsen af

det fikserede beløb, fastlægges efter følgende regler :
a) Den gennemsnitlige årlige udgift pr. familie fås
ved at dividere samtlige årlige udgifter til børne
tilskud, der af institutionerne i den medlemsstat,
på hvis område familiemedlemmerne er bosat, er
ydet for samtlige i denne stat bosatte familie
medlemmer til arbejdstagere og til arbejdsløse,
med det gennemsnitlige antal familier, der årligt
har ret til ydelser.

anvendelse .

Gennemførelse af forordningens artikel 70, stk. 2
Artikel 97

Refusion af arbejdsløshedsydelser til arbejdsløse, der
rejser til en anden medlemsstat for at søge arbejde der

1 . Ydelser, der er udbetalt i henhold til forordnin
gens artikel 69, skal af den kompetente institution
refunderes den institution, der har udbetalt de nævnte
ydelser, med det beløb, der fremgår af den sidstnævnte
institutions regnskaber.

2. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan
— efter udtalelse fra Den administrative Kommission

aftale andre regler for fastsættelse af refusions
beløbene, navnlig på grundlag af fikserede beløb,
eller andre betalingsmåder, eller

b) Det gennemsnitlige antal familier, der årligt skal
tages i betragtning, er lig med det gennemsnitlige
antal arbejdstagere, der årligt er omfattet af den
kompetente stats lovgivning, samt i givet fald det
gennemsnitlige antal arbejdsløse, der årlig mod
tager ydelser i anledning af arbejdsløshed til ud
gift for en institution i denne kompetente stat,
og hvis familiemedlemmer har ret til at få børne
tilskud, der udbetales af en institution i en an
den medlemsstat, på hvis område de er bosat.
4. Den administrative Kommission fastsætter, efter
indstilling fra det i gennemførelsesforordningens ar
tikel 101 , stk. 3, omhandlede revisionsudvalg, de me
toder og regler, der skal anvendes ved fastlæggelsen
af de i stk. 3 nævnte faktorer.

5 . Frankrig og hver af de øvrige medlemsstater eller

de kompetente myndigheder i Frankrig og hver af
de øvrige medlemsstater kan, efter udtalelse fra Den
administrative Kommission, aftale andre metoder for
fastsættelse af det fikserede beløb

— give afkald på enhver refusion mellem institu
tionerne.

Fælles refusionsregler

Refusion af børnetilskud ydet i henhold til forord
ningens artikel 73, stk. 2, og artikel 74, stk. 2

Artikel 99

Administrationsudgifter
Artikel 98

Familiemedlemmer til arbejdstagere, der er omfattet af
fransk lovgivning, eller til arbejdsløse, der modtager ydelser
i anledning af arbejdsløshed efter fransk lovgivning

To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan i overens

stemmelse med bestemmelserne i forordningens ar
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tikel 84, stk. 2, tredje punktum, aftale, at de i gen
nemførelsesforordningens artikler 93—98 omhand
lede ydelser forhøjes med en bestemt procentsats
til dækning af administrationsomkostninger. Denne
procentsats kan variere efter de forskellige ydelser.
Artikel 100
Ikke-afregnede krav

1 . Ved afregningen mellem medlemsstaternes insti
tutioner behøver den forpligtede institution ikke at
imødekomme refusionskrav vedrørende ydelser, der
er udbetalt i et kalenderår, der ligger mere end tre
år forud for tidspunktet for fremsættelsen af disse
krav, over for et kontaktorgan eller over for den
forpligtede institution i den kompetente stat.
2 . For så vidt angår refusionskrav, der er beregnet
på et fikseret grundlag, begynder treårsfristen at løbe
fra datoen for offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende af de årlige gennemsnitlige
udgifter for naturalydelser fastsat i overensstemmelse

med gennemførelsesforordningens artikler 94 og 95 .
Artikel 101

Opgørelse over refusionskrav

1 . Den administrative Kommission udarbejder i hen
hold til forordningens artikler 36, 63 og 70 samt ar

tikel 75, stk. 2, en opgørelse over refusionskrav for
hvert kalenderår.
2. Den administrative Kommission kan lade fore

tage enhver revision, der kan tjene til kontrol af det
statistiske og regnskabsmæssige materiale, der ligger
til grund for den i stk. 1 nævnte opgørelse over re
fusionskrav, navlig for at sikre, at dette materiale er
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b) at afgive periodiske indberetninger til Den ad
ministrative Kommission om, hvorledes gennem
førelsen af forordningerne virker, navnlig på det
finansielle plan;

c) at fremsætte hensigtsmæssige forslag vedrørende
litra a) og litra b) for den administrative Kom
mission ;
d ) at forelægge Den administrative Kommission for
slag med hensyn til de bemærkninger, der er til
sendt Udvalget i henhold til gennemførelsesfor
ordningens artikel 94, stk 4, og artikel 95, stk. 4 ;
e) at forelægge Den administrative Kommission for
slag vedrørende anvendelsen af gennemførelses
forordningens artikel 101 ;

f) at udføre alle arbejder, undersøgelser eller andre
opgaver i forbindelse med spørgsmål, der fore
lægges Udvalget af Den administrative Kommis
sion .

2. De i forordningens artikler 36, 63 og 70 samt
artikel 75, stk. 2, omhandlede refusioner til de re
fusionsberettigede institutioner i en anden medlems
stat sker, for så vidt angår samtlige kompetente in
stitutioner i en medlemsstat, gennem organer udpe
get af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.
De organer, hvorigennem refusionerne sker, under
retter Den administrative Kommission om størrelsen

af de refunderede beløb under iagttagelse af de tids

frister og regler, der er fastsat af den nævnte kommis
sion .

3 . Når refusionerne fastsættes på grundlag af de
udredede ydelsers faktiske beløb, således som dette

fremgår af institutionernes regnskaber, afregnes de
for hvert kalenderhalvår i løbet af det følgende ka
lenderhalvår.

i overensstemmelse med de i dette afsnit fastsatte

4. Når refusionerne fastsættes på grundlag af fikse

regler.

rede beløb, afregnes de for hvert kalenderår; i så
3 . Den administrative Kommission træffer de i denne

fald yder de kompetente institutioner de refusions

artikel omhandlede afgørelser efter indstilling af et

hvert kalenderhalvår efter de af Den administrative

revisionsudvalg, der afgiver en begrundet udtalelse
til Den administrative Kommission . Denne fastsætter

berettigede institutioner forskud den første dag i
Kommission fastsatte regler.

det nævnte revisionsudvalgs forretningsorden og sam

5 . De kompetente myndigheder i to eller flere med

mensætning.

lemsstater kan aftale andre refusionsfrister eller andre

regler for ydelse af forskud.
Artikel 102

Revisionsudvalgets opgaver. Refusionsregler

1 . Det påhviler revisionsudvalget
a) at tilvejebringe de nødvendige talmæssige data og
foretage de fornødne beregninger med henblik
på anvendelsen af dette afsnit;

Artikel 103

Tilvejebringelse af statistiske og regnskabsmæssige data

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne træf

fer de nødvendige foranstaltninger med henblik på
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anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit, navnlig
hvad angår bestemmelserne om tilvejebringelse af
statistiske og regnskabsmæssige data.

Sådanne aftaler skal optages i bilag 5 til gennem
førelsesforordningen. De aftaler, der er i kraft da
gen før forordningens ikrafttræden, bevarer deres
gyldighed, for så vidt de er opført i det nævnte bilag.

Artikel 104

Fælles bestemmelser om udbetaling af kontantydelser

Optagelse i bilag 5 af overenskomster om refusioner ind
gået mellem medlemsstater eller mellem medlemsstaternes
kompetente myndigheder

Artikel 106

1 . Bestemmelser svarende til de i forordningens ar
■ tikel 36, stk. 3, artikel 63 , stk. 3, og artikel 70,. stk. 3 ,
samt i gennemførelsesforordningens artikel 93 , stk. 6,
artikel 94, stk. 6, og artikel 95, stk. 6, indeholdte
bestemmelser, som er i kraft dagen før forordningens
ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, for så vidt de
er optaget i bilag 5 til gennemførelsesforordningen.

De kompetente myndigheder i enhver medlemsstat
underretter Den administrative Kommission, under
iagttagelse af de af denne kommission fastsatte tids
frister og regler, om størrelsen af de kontantydelser,
der af de under disse myndigheder hørende institu
tioner er udbetalt til personer, der er bosat eller op
holder sig på enhver anden medlemsstats område.
Artikel 107

2. Bestemmelser svarende til de i stk. 1 nævnte, der
efter forordningens ikrafttræden måtte komme til

Omregning af valuta

anvendelse i forholdet mellem to eller flere medlems

stater, skal optages i bilag 5 til gennemførelsesfor
ordningen . Det samme gælder bestemmelser, der
måtte blive aftalt i medfør af gennemførelsesforord
ningens artikel 97, stk. 2, og artikel 98, stk. 2.

1 . Med henblik på anvendelsen af følgende bestem
melser :

a) forordningens artikel 12, stk. 2—4, artikel 19, stk.
1 , litra b ), sidste punktum, artikel 22, stk. 1 , ii),
sidste punktum, artikel 25 , stk. 1 , litra b), næst

Udgifter ved administrativ og lægelig kontrol

sidste punktum, artikel 41, stk. 1, litra c) og
litra d ), artikel 46, stk. 3 og 4, artikel 50, ar
tikel 52, litra b), sidste punktum, artikel 55, stk. 1,
ii), sidste punktum, artikel 57, stk. 3 , litra c),
artikel 6'0, stk. 1 , litra c), og stk. 2, litra b), ar

Artikel 105

1 . Udgifterne ved den administrative kontrol samt

ved de lægeundersøgelser, indlæggelser til observa
tion, lægerejser og kontrolundersøgelser af enhver
art, der er nødvendige for tilkendelse, udredelse eller
ændring af ydelser, skal af den institution, for hvis
regning de er foretaget, refunderes den institution,

som det er blevet overdraget at foretage dem, på
grundlag af de af sidstnævnte institution anvendte

tikel 70, stk. 1 og 2, og artikel 71 , stk. 1 litra b)
ii), næstsidste punktum;

b) gennemførelsesforordningens artikel 34, artikel
101 , stk. 1 , artikel 102, stk. 1 , litra b), og artikel
119, stk. 2, sker omregningen af beløb, der er
udtrykt i forskellige valutaer, til den officielle
kurs, der er meddelt af de enkelte staters valu

takster.

tamyndigheder og godkendt af Den internationale
2. To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan dog aftale
andre refusionsregler, navnlig på grundlag af fik
serede beløb, eller give afkald på enhver refusion
mellem institutionerne .

Valutafond .

2 . I andre end de i stk. 1 nævnte tilfælde sker om

regningen til den faktiske kurs på betalingstidspunk
tet .

AFSNIT VI

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 108

sæsonarbejder, fremlægge sin arbejdskontrakt forsy
net med påtegning af arbejdskraftmyndighederne i

Godtgørelse af, at en arbejdstager er sæsonarbejder

den medlemsstat, på hvis område han skal udføre sit

Den i forordningens artikel 1 , litra c), omhandlede
arbejdstager skal, for at godtgøre sin egenskab af

arbejde, eller et andet af nævnte myndigheder på
tegnet dokument, hvoraf det fremgår, at arbejdstage
ren er beskæftiget ved et sæsonarbejde.
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Artikel 109

Aftale om betaling af bidrag

1 . En arbejdsgiver, der ikke har nogen virksomhed
i den medlemsstat, på hvis område arbejdstageren

er beskæftiget, kan aftale med arbejdstageren, at
denne opfylder de forpligtelser, der påhviler arbejds
giveren med hensyn til betaling af bidrag.
Arbejdsgiveren skal underrette den kompetente in
stitution eller i givet fald den af den kompetente
myndighed i den fornævnte medlemsstat udpegede
institution om en sådan aftale.
Artikel 110

Gensidig administrativ bistand med hensyn til tilbagesøg
ning af uberettiget oppebårne ydelser

Agter en medlemsstats institution, der har udredet
ydelser, at gøre erstatningskrav gældende mod en per
son, der uberettiget har modtaget disse ydelser, yder
institutionen på den pågældendes bopælssted eller
den institution, der er udpeget af den kompetente
myndighed i den medlemsstat, på hvis område den
pågældende er bosat, den førstnævnte institution bi
stand.

Artikel 111

De sociale sikringsinstitutioners tilbagesøgning af uberetti
get oppebårne beløb samt regreskrav fremsat af sociale
forsorgsmyndigheder
1 . Dersom en medlemsstats institution ved fastsæt

telse eller fornyet fastsættelse af ydelser ved invalidi
tet, alderdom eller dødsfald (pensioner) i henhold
til forordnings afsnit III, kapitel 3 , har udbetalt mod
tageren af en ydelse et større beløb, end han er be
rettiget til, kan denne institution over for enhver

anden medlemsstats institution, som det påhviler at
udrede tilsvarende ydelser til den pågældende mod
tager, kræve det for meget udbetalte beløb tilbage
holdt i de endnu ikke erlagte ydelser, der af den sidst
nævnte institution udbetales modtageren . Den sidst
nævnte institution sender det tilbageholdte beløb til

den berettigede instituion. For så vidt det for meget
udbetalte beløb ikke kan tilbageholdes i de nævnte
ydelser, finder bestemmelserne i stk. 2 anvendelse.
2. Når en medlemsstats institution har udbetalt en

af sidstnævnte institution udbetales modtageren. Den
sidstnævnte institution foretager tilbageholdelsen un
der iagttagelse af de betingelser og grænser, der er
fastsat for en sådan modregning i den lovgivning,
der gælder for institutionen, som om det drejede sig
om beløb, institutionen selv havde udbetalt for me
get, og overfører det tilbageholdte beløb til den be
rettigede institution.

3 . Har en af forordningen omfattet person modtaget
forsorgshjælp på en medlemsstats område i et tids
rum, hvor den pågældende havde ret til ydelser efter
en anden medlemsstats lovgivning, kan det organ,

som har ydet forsorgshjælpen, for så vidt det efter
lovgivningen har regreskrav på de ydelser, der til
kommer den pågældende, over for enhver anden med
lemsstats institution, som det påhviler at udrede

ydelser til den pågældende, kræve det beløb, der er
udbetalt i forsorgshjælp, tilbageholdt i de beløb, den
sidstnævnte institution udbetaler den pågældende.
Når et familiemedlem til en af forordningen omfattet
person har modtaget forsorgshjælp på en medlems
stats område i et tidsrum, for hvilket den nævnte
person havde ret til ydelser for det pågældende fa
miliemedlem efter lovgivningen i en anden medlems
stat, kan det organ, som har ydet forsorgshjælpen,
for så vidt det efter lovgivningen har regreskrav på
de ydelser, der tilkommer den nævnte person for
det pågældende familiemedlem, over for enhver an
den medlemsstats institution, som det påhviler at
udrede sådanne ydelser i forhold til denne person,
kræve det beløb, der er udbetalt i forsorgshjælp, til
bageholdt i de beløb, som af sidstnævnte institution
udbetales til den nævnte person for det pågældende
familiemedlem .

Den forpligtede institution foretager tilbageholdelsen
under iagttagelse af de betingelser og grænser, der er
fastsat for en sådan modregning i den lovgivning,
der gælder for institutionen, og overfører det til
bageholdte beløb til det berettigede organ.
Artikel 112

Dersom en institution enten direkte eller gennem en
anden institution, har foretaget udbetalinger med
urette, og tilbagesøgning af de udbetalte beløb ikke
er mulig, skal de pågældende beløb afholdes endeligt
af den førstnævnte institution, undtagen hvor udbe
talingen af det urigtigt udbetalte beløb er fremkaldt
ved svigagtig adfærd.
Artikel 113

modtager et større beløb, end han er berettiget til,
kan denne institution, under iagttagelse af de be
tingelser og grænser, der er fastsat i den lovgivning,

Tilbagesøgning af naturalydelser, der med urette er udredet
ril arbejdstagere beskæftiget ved international transport

der gælder for institutionen, over for enhver anden
medlemsstats institution, som det påhviler at udrede
ydelser til den pågældende modtager, kræve det for
meget udbetalte beløb tilbageholdt i de ydelser, der

erkendes af den kompetente institution, skal natural
ydelser, der af opholdsstedets institution er udredet

1 . I tilfælde hvor retten til naturalydelser ikke an
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til en international transportarbejder, på grundlag af
den i gennemførelsesforordningens artikel 20, stk. 2,
eller artikel 62, stk. 2, nævnte formodning, refunde
res af den kompetente institution .
2 . • De udgifter, der "af opholdsstedets institution er

afholdt for enhver international transportarbejder,
der har modtaget naturalydelser ved fremlæggelse af
den i gennemførelsesforordningens artikel 20, stk. 2,
eller artikel 62, stk. 2, omhandlede attest, refunderes
af den institution, der i den nævnte attest er anført
som kompetent eller af enhver anden institution, der
i dette øjemed er udpeget af den kompetente myn
dighed i den pågældende medlemsstat, selvom den
pågældende transportarbejder ikke i forvejen har hen
vendt sig til opholdsstedets institution og ikke har
ret til naturalydelser.

3 . Den kompetente institution eller, i det i stk. 2
omhandlede tilfælde, den som sådan anførte eller den
i dette øjemed udpegede institution bevarer over for
modtageren et krav, svarende til størrelsen af de med
urette udredede naturalydelser. De nævnte institutio
ner skal underrette det i gennemførelsesforordnin
gens artikel 101 , stk. 3, nævnte revisionsudvalg om
sådanne krav, hvorefter udvalget foretager en op
gørelse over disse.

Artikel 115

Regler for lægeundersøgelser foretaget i en anden medlems
stat end den kompetente stat

Opholds- eller bopælsstedets institution, som i med

før af forordningens artikel 87 skal lade foretage
en lægeundersøgelse, følger reglerne i den lovgivning,
der gælder for institutionen.
I mangel af sådanne regler retter institutionen hen
vendelse til den kompetente institution for at få op
lysning om, hvorledes den skal forholde sig.
Artikel 116

Aftaler om inddrivelse af bidrag

1 . De i medfør af forordningens artikel 92, stk. 2,

indgåede aftaler skal optages i bilag 5 til gennem
førelsesforordningen.

2. De aftaler, der er indgået med henblik på an
vendelsen af artikel 51 i forordning nr. 3 , forbliver
i kraft, for så vidt de er anført i bilag 5 til gennem
førelsesforordningen .
Artikel 117

Artikel 114
Elektronisk databehandling af oplysningsmateriale

Foreløbig udbetaling af ydelser i tilfælde af uenighed om,
hvilken lovgivning der skal finde anvendelse, eller hvilken
institution der skal udrede ydelserne

I tilfælde af uenighed mellem de kompetente institu
tioner eller myndigheder i to eller flere medlemssta
ter med hensyn til, hvilken lovgivning der skal finde
anvendelse på en arbejdstager i medfør af forordnin
gens afsnit II, eller med hensyn til, hvilken institu
tion der skal udrede ydelserne, modtager den på
gældende, som ville kunne gøre krav på ydelser, hvis
en sådan uenighed ikke forelå, foreløbige ydelser
efter den lovgivning, som gælder for bopælsstedets
institution, eller — dersom den pågældende ikke er
bosat på en af de berørte medlemsstaters områder —

efter den lovgivning, der gælder for den institution,
hvortil begæringen først er indgivet.

1 . En eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan, efter udta
lelse fra Den administrative Kommission, tilpasse de
blanketter til bevidnelser, attester, erklæringer, be
gæringer og andre dokumenter samt de procedurer,

for og metoder til overførsel af data, der er hjemlet
med henblik på anvendelse af forordningen og gen
nemførelsesforordningen, til elektronisk databehand
ling.
2 . Den administrative Kommission vil foretage de

fornødne undersøgelser med henblik på en stand
ardisering og harmonisering af de blanketter, der er
tilpasset i medfør af stk. 1 , når udviklingen af den
elektroniske databehandling i de enkelte medlems
lande muliggør dette.

AFSNIT VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 118

Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner og 'renter

ikke er sket på tidspunktet for forordningens ikraft
træden, skal der foretages en dobbelt fastsættelse af
ydelsen :

— for så vidt angår tiden før forordningens ikraft
1 . Hvad angår begæringer om pension eller rente,

træden i overensstemmelse med bestemmelserne

for hvis vedkommende fastsættelse af ydelsen endnu

i forordning nr. 3,
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Artikel 120

— for så vidt angår tiden efter dens ikrafttræden i
overensstemmelse med bestemmelserne i forord

ningen.

Supplerende gennemførelsesaftaler

2 . Indgivelse efter forordningens ikrafttræden af en
begæring om ydelser ved invaliditet eller alderdom
eller ydelser til efterladte medfører automatisk, at
ydelser, der af institutionen eller institutionerne i
en eller flere medlemsstater er fastsat før forordnin

gens ikrafttræden, for det samme tilfælde, ombereg
nes på grundlag af forordningens bestemmelser.
Artikel 119

Overgangsbestemmelser vedrørende familieydelser

1 . De i forordningens artikel 94, stk. 9, omhandlede
rettigheder er sådanne rettigheder, som arbejdsta
gerne havde for familiemedlemmer, for hvis ved
kommende der erhvervedes ret til familieydelser, efter
de satser og inden for de grænser, der var gældende
dagen før forordningens ikrafttræden, enten i med
før af artikel 41 i forordning nr. 3 henholdsvis af
bilag D til den nævnte forordning eller i medfør af
artikel 20 i forordning nr. 36/63 /EØF af 2. april 1963
om social sikring af grænsearbejdere1), henholdsvis
af bilag 1 til den sidstnævnte forordning.

2. Så længe de i stk. 1 omhandlede ydelser er større
end de børnetilskud, der skal ydes i medfør af for
ordningens artikel 73, stk. 2, påhviler det den kom
petente franske institution at sørge for, at de udbe
tales til arbejdstageren eller direkte til hans familie
medlemmer på deres bopælssted for børn, der har
ret til sådanne ydelser.
3 . Institutionen på familiemedlemmernes bopælssted
skal sørge for udbetaling af børnetilskud efter be
stemmelserne i den lovgivning, som gælder for insti
tutionen, mod refusion fra den kompetente franske
institution, så snart der skal ske udbetaling af fa
milieydelser i medfør af forordningens artikel 73 ,

1 . To eller flere medlemsstater eller de kompetente
myndigheder i disse medlemsstater kan, om fornø
dent, træffe aftaler, der tager sigte på at supplere
de administrative regler om forordningens gennem

førelse. Sådanne aftaler skal optages i bilag 5 til
gennemførelsesforordningen.
2. Aftaler, der svarer til de i stk. 1 nævnte, og som
er gældende dagen før gennemførelsesforordningens
ikrafttræden, forbliver i kraft, for så vidt de er an
ført i bilag 5 til gennemførelsesforordningen.
Artikel 121

Bilagenes karakter samt ændring af bilagene

1 . Bilagene til gennemførelsesforordningen udgør en
bestanddel af denne.

2. På begæring af den eller de pågældende med
lemsstater, henholdsvis af disses kompetente myn
digheder, kan disse bilag efter udtalelse fra Den ad
ministrative Kommission ændres ved en forordning
udstedt af Rådet på forslag af Kommissionen.

3 . I bilag V til forordningen, afsnit » B. Tyskland«,
indsættes :

» 7 . Det fikserede beløb for de med fødslen for

bundne udgifter, der efter tysk lovgivning ydes
familiemedlemmer til arbejdstagere, arbejdsløse
og personer, der modtager eller har indgivet be
gæring om pension eller rente, anses ved anven
delsen af forordningen for en naturalydelse.«
Artikel 122

stk . 2 .

Gennemførelsesforordningens ikrafttræden

4. Enhver medlemsstat eller de kompetente myn
digheder i denne medlemsstat kan i det bilaterale

Gennemførelsesforordningen træder i kraft på den

første dag i den syvende måned, der følger efter

forhold til enhver anden medlemsstat fastsætte nær

måneden for dens offentliggørelse i De Europæiske

mere regler om gennemførelsen af denne artikel .

Fællesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1972.
På Rådets vegne
G. THORN

Formand

EFT nr. 62 af 20. 4 . 1963 , s . 1314/63 .
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BILAG 1

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

(Forordningens artikel 1 , litra 1 , og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 1 )

A. BELGIEN :

Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles —

Minister van sociale Voorzorg, Brussel (Socialministeren)
B. TYSKLAND :

Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnurig (Arbejds- og social
ministeren), Bonn .

C. FRANKRIG :

1 . Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (Sundhedsog socialministeren), Paris.

2. Ministre de travail, de l'emploi et de la population (Arbejds-,
beskæftigelses- og befolkningsministeren), Paris .

3 . Ministre de l'agriculture (Landbrugsministeren), Paris .

4. Ministre de la marine marchande (Søfartsministeren), Paris .
D. ITALIEN :

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Arbejds- og social
ministeren), Rom.

E. LUXEMBOURG :

1 . Ministere du travail et de la sécurité sociale (Arbejds- og social
ministeren), Luxembourg.

2 . Ministre de la famille (Familieministeren), Luxembourg.

F. NEDERLANDENE :

\ m Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Social- og
sundhedsministeren), Haag.

2. Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Ministeren for
folkesundhed og miljøbeskyttelse ), Leidschendam .
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BILAG 2

KOMPETENTE INSTITUTIONER

(Forordningens artikel 1 , litra o, og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk . 2)

A. BELGIEN

1 . Sygdom og moderskab :

a) ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikler 16-29 :

i) i almindelighed :

den forsikringsinstitution, som arbejdstageren er til
sluttet

ii) for søfolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp- en Voorzorgs
kas voor zeevarenden onder Belgische Vlag (Hjælpe- og

forsorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag),
Antwerpen
b) ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
afsnit V :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
institut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direkto
ratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles, til ud
gift for forsikringsinstitutionerne eller for hjælpe- og
forsorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag

2 . Invaliditet :

a) almindelig invaliditet ( arbejdere, funktionærer
og minearbejdere) :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk
toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles, i

forbindelse med den forsikringsinstitution, som arbejds
tageren er eller har været tilsluttet
b) særlig invaliditet hos minearbejdere :

Fonds national de retraite des cuvriers-mineurs — Natio

naal Pensioenfonds voor mijnwerkers (Den statslige

pensionsfond for minearbejdere), Bruxelles
c) invaliditet hos søfolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp- en voorzorgs
kas voor zeevarenden onder Belgische vlag, (Hjælpe- og
forsorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag),
Antwerpen

3 . Alderdom og dødsfald :
(pensioner) :

Office national des pensions pour travailleurs salariés —
Rijksdienst voor werknemerspensioenen (Pensionsdi
rektoratet for arbejdstagere), Bruxelles
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4. Arbejdsulykker :
a) ved begæringer om pensionsforhøjelser

Fonds des accidents du travail — Fonds voor arbeids

ongevallen (Forsikringskassen for arbejdsulykker), Bru
xelles

b) i de øvrige tilfælde :
i) i almindelighed :
ii) for søfolk :

forsikringsorganet
Fonds des accidents du travail — Fonds voor arbeids

ongevallen (Forsikringskassen for arbejdsulykker), Bru
xelles

5 . Erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor be
roepsziekten (Erhvervssygdomsfonden),. Bruxelles

6. Ydelser ved dødsfald :

a) syge- og invalideforsikring :

i) i almindelighed :

Institut national d' assurance maladie-invalidité, Bruxelles
— Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
(Direktoratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles i
forbindelse med det forsikringsorgan, som arbejdstageren
var tilsluttet

ii) for søfolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp- en Voorzorgs
kas voor zeevarenden onder Belgische vlag (Hjælpe- og
forsorgskassen for søfolk , der sejler under belgisk flag),
Antwerpen

b) arbejdsulykker :

i) i almindelighed :
ii) for søfolk :

Forsikringsorganet
Fonds des accidents du travail — Fonds voor arbeids

ongevallen (Forsikringskassen for arbejdsulykker), Bru
xelles

c) erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles Fonds voor beroeps
ziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles

7. Arbejdsløshed :

i) i almindelighed :

Office national de l'emploi — Rijksdienst voor arbeids
voorziening (Arbejdsdirektoratet), Bruxelles

ii) for søfolk :

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de

zeelieden ter koopvaardij (Forhyringscentralen for søfolk
i handelsflåden), Antwerpen

S. Familieydelser :

Udligningskassen for børnetilskud til arbejdstagere, som
arbejdsgiveren er tilsluttet.
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B. TYSKLAND

De tyske institutioners kompetence retter sig efter tysk lovgivning, medmindre andet er bestemt i det følgende

1 . Sygeforsikring :

Ved anvendelse af forordningens artikel 25 , stk. 1 :

den sygeforsikringsinstitution, som den arbejdsløse var
tilsluttet på det tidspunkt, da han forflod forbundsre
publikken Tyksland

Ved sygeforsikring for pensions - eller renteansøgere
og -modtagere samt deres familiemedlemmer i
henhold til bestemmelserne i forordningens afsnit
III, kapitel 1 , afdelingerne 4 og 5 :

a) hvis den pågældende er tilsluttet en » Allge
meine Ortskrankenkasse « (den almindelige
stedlige sygekasse), en » Landkrankenkasse «
(den regionale sygekasse) eller hvis han ikke er
tilsluttet nogen sygeforsikringsinstitution :

b) i alle andre tilfælde :

»Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg« (den
almindelige stedlige sygekasse Bad Godesberg), BonnBad Godesberg
den sygeforsikringsinstitution, som ansøgeren eller mod
tageren er tilsluttet

2. Renteforsikring for arbejdere, renteforsikring for
funktionærer samt renteforsikring for mine
arbejdere :

For så vidt angår adgang til den frivillige forsikring,
samt afgørelse vedrørende begæring om ydelser og
tilkendelse af ydelser i medfør af forordningens
bestemmelser :

a) for personer, der udelukkende har eller anses
for at have været forsikret efter tysk lovgivning,

samt for deres efterladte, når disse personer
eller deres efterladte er bosat på en anden
medlemsstats område eller som statsborgere i
en anden medlemsstat er bosat på en ikke
medlemsstats område :

i) når det seneste bidrag er indbetalt til rente
forsikring for arbejdere :
— dersom den pågældende er bosat i
Nederlandene eller som hollandsk stats

borger er bosat på en ikke-medlemsstats
område :

dersom den pågældende er bosat i
Belgien eller som belgisk statsborger er
bosat på en ikke-medlemsstats område :

» Landesversicherungsanstalt Westfalen « (den regionale
forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

» Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf
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— dersom den pågældende er bosat i
Italien eller som italiensk statsborger er
bosat på en ikke-medlemsstats område :

» Landesversicherungsanstalt Schwaben « (den regionale
forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

— dersom den pågældende er bosat i
Frankrig eller Luxembourg eller som
fransk eller luxembourgsk statsborger er

bosat på en ikke-medlemsstats område :

» Landesversicherungsanstalt, Rheinland-Pfalz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer

Når derimod det seneste bidrag er indbetalt
til » Landesversicherungsanstalt fur das
Saarland « (den regionale forsikringsinstitu

tion for Land Saar), Saarbrücken, eller til
» Bundesbahnversicherungsanstalt « (forsik
ringsinstitutionen for forbundsjernbanerne
i Frankfurt am Main) eller til » Seekasse «
(sømændenes forsikringskasse), Hamburg :

den institution, hvortil det seneste bidrag er indbetalt

ii ) når det seneste bidrag er indbetalt til :

— renteforsikringen for funktionærer :

» Bundesversicherungsanstalt für Angestellte« (Forbunds
forsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin

— renteforsikringen for søfolk :

» Seekasse« (Forsikringskassen for søfolk), Hamborg

iii) dersom det seneste bidrag er indbetalt til
renteforsikringen for minearbejdere, eller

hvor den foreskrevne ventetid for opnåelse
af minearbejderrente som følge af nedsat
erhvervsevne som minearbejder(Bergmanns
rente) er tilbagelagt eller anses for at være
tilbagelagt :

»Bundesknappschaft« (Forbundsforsikringskassen
minearbejdere), Bochum

for

b) for personer, der var eller ansås for at have
været forsikret efter tysk lovgivning samt efter
lovgivningen i en eller flere andre medlems
stater eller for deres efterladte :

i) når det seneste bidrag efter tysk lovgivning
er indbetalt til renteforsikringen for arbej
dere :

— dersom den pågældende er bosat på
forbundsrepublikken Tysklands område,
men uden for Land Saar

eller

når han er bosat uden for forbunds

republikken Tysklands område, og det
seneste bidrag efter tysk lovgivning er
indbetalt til en institution beliggende
uden for Land Saar :

— hvis det seneste bidrag efter en anden
medlemsstats lovgivning er indbetalt
til en hollandsk pensionsforsikrings

institution :

» Landesversicherungsanstalt Westfalen « (den regionale
forsikringsinstitution for Westfalen), Münster
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hvis det seneste bidrag efter en anden
medlemsstats lovgivning er indbetalt
til en belgisk pensionsforsikringsin
stitution :

»Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf

— hvis det seneste bidrag efter en anden
medlemsstats lovgivning er indbetalt

til en italiensk pensionsforsikrings
institution :

— hvis det seneste bidrag efter en anden
medlemsstats lovgivning er indbetalt
til en fransk eller luxembourgsk
pensionsforsikringsinstitution :

» Landesversicherungsanstalt Schwaben « (den regionale
forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

» Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer

dersom den pågældende er bosat på
forbundsrepublikken Tysklands område
i Land Saar

eller

dersom han er bosat uden for forbunds

republikken Tysklands område, og det
seneste bidrag efter tysk lovgivning er
indbetalt til en institution beliggende
i Land Saar :

» Landesversicherungsanstalt für das Saarland « (den regio
nale forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken

— når det seneste bidrag efter tysk lovgiv
ning er indbetalt til » Seekasse « (Forsik
ringskassen for søfolk), Hamborg, eller
til »Bundesbahnversicherungsanstalt«
(Forsikringsinstitutionen for forbunds
jernbanerne), Frankfurt am Main :

den institution, hvortil dette bidrag er indbetalt

ii) når det seneste bidrag efter tysk lovgivning
er indbetalt til :

— renteforsikringen for funktionærer :

» Bundesversicherungsanstalt für Angestellte « (Forbunds
forsikringsinstitution for funktionærer), Berlin

— renteforsikringen for søfolk :
iii) når det seneste bidrag efter tysk lovgivning
er indbetalt til renteforsikringen for mine
arbejdere, eller hvor den foreskrevne vente
tid for opnåelse af pension for minearbej
dere som følge af nedsat erhvervsevne som
minearbejder (Bergmannsrente) er tilbage
lagt eller anses for tilbagelagt alene på
grundlag af tyske forsikringsperioder eller
ved medregning af udenlandske forsikrings
perioder :

3 . Tillægsforsikring for arbejdere i jern- og stål
industrien (Hüttenknappschaftliche Zusatzver
sicherung):

» Seekasse« (Forsikringskassen for søfolk), Hamborg

» Bundesknappschaft «(Forbundsforsikringskassen for
minearbejdere), Bochum

» Landesversicherungsanstalt Saarland « (den regionale
forsikringsinstitution for Land Saar), Saarbrücken
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4. Ulykkesforsikring (arbejdsulykker og erhvervs
sygdomme) :

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution i hvert
enkelt tilfælde

»Bundesanstalt für Arbeit« (Arbejdsdirektoratet), Nürn
berg

5. Ydelser ved arbejdsløshed og familieydelser :

C. FRANKRIG

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 93 , stk. 1 :

a) almindelig ordning :

Caisse nationale de l'assurance-maladie (den centrale
sygeforsikringskasse), Paris

b) ordning for landbruget :

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den centrale
gensidige hjælpekasse for landbruget), Paris

c) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

mines (den selvstyrende centralkasse for social sikring af
minearbejdere), Paris
d) ordning for søfolk :

Etablissement national des invalides de la marine (cen

tralinstitutionen for invalide søfolk), Paris

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 96 :

a) almindelig ordning :

Caisse nationale de l'assurance-maladie (den centrale
sygeforsikringskasse), Paris

b) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

mines (den selvstyrende centralkasse for social sikring af
minearbejdere), Paris

c) ordning for søfolk :

Etablissement national des invalides de la marine (cen
tralinstitutionen for invalide søfolk), Paris

3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 98 :

a) almindelig ordning :

Caisse nationale d'allocations familiales (centralkassen
for børnetilskud), Paris

b) ordning for landbruget :

Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles
(den gensidige centralkasse for børnetilskud for land
bruget), Paris

c) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

mines (den selvstyrende centralkasse for social sikning af
minearbejdere), Paris
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Caisse nationale d'allocations familiales des marins du
commerce ou Caisse nationale d'allocations familiales de

la pêche maritime (centralkassen for børnetilskud til
søfolk i handelsflåden eller centralkassen for børnetilskud

til havfiskere), alt efter omstændighederne

4. De øvrige kompetente institutioner er de institu
tioner, der er angivet i fransk lovgivning, nemlig :
I.

MODERLANDET

a)

almindelig ordning :
i) sygdom, moderskab, dødsfald (begra
velseshjælp) :.

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

ii) invaliditet :

aa) i almindelighed, bortset fra Paris og
hovedstadsområdet :

for Paris og hovedstadsområdet :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

Caisse régionale d'assurance-maladie (regionalsygekassen)
Paris

bb) særlig ordning i henhold til artik
lerne L 365 — L 382 i lov om social

sikring :

Caisse régionale d'assurance-maladie (regionalsyge
kassen), Strasbourg

iii) alderdom :
aa) i almindelighed, bortset fra Paris og
hovedstadsområdet :

Caisse régionale d'assurance-maladie ( branche vieillesse)
(regionalsygekassen (afdelingen for alderdomsforsikring)

for Paris og hovedstadsområdet :

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs
salariés

(centralkassen for alderdomsforsikring for arbejdstagere),
Paris

bb) særlig ordning i henhold til artik
lerne L 365 — L 382 i lov om social

sikring :

Caisse régionale d'assurance-vieillesse ou Caisse régionale
d'assurance-maladie (regionalkassen for alderdoms
forsikring eller regionalsygekassen), Strasbourg

iv) arbejdsulykker :

aa) midlertidig uarbejdsdygtighed :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

bb) vedvarende uarbejdsdygtighed :
— Renter :

— ulykkestilfælde indtruffet
efter 31 . 12 . 1946 :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)
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ulykkestilfælde indtruffet
før 1 . 1 . 1947 :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab

tillæg til renter :
ulykkestilfælde indtruffet
efter 31 . 12 . 1946 :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

ulykkestilfælde indtruffet
før 1.1 . 1947 :

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige deposi
tokasse)

v) Familieydelser :

Caisse d'allocations familiales (Børnetilskudskassen)

vi) Arbejdsløshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
(departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskrafts
spørgsmål)

b) Ordning for landbruget :
i) Sygdom', moderskab , dødsfald ( kapi
talydelse), familieydelser :

ii) Invalide- og alderdomsforsikring samt
ydelser til efterlevende ægtefælle :

Caisse de mutualité sociale agricole (den gensidige
socialsikringskasse for landbruget)

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den centrale
gensidige hjælpekasse for landbruget), Paris

iii ) Arbejdsulykker :

aa) i almindelighed :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab

bb) ved tillæg til renter :

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige deposi
tokasse), Arcueil (94)

iv) Arbejdsløshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskrafts
spørgsmål )

c) Ordning for minearbejdere :
i) Sygdom, moderskab, dødsfald
(begravelseshjælp) :

ii) Invaliditet, alderdom , dødsfald (pen
sioner) :

Société de secours minière (Hjælpeforeningen for mine
arbejdere)
-Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

mines (den selvstyrende centralkasse for social sikring af
minearbejdere), Paris

iii) Arbejdsulykker :
aa) midlertidig uarbejdsdygtighed :

Société de secours minière (Hjælpeforeningen for mine
arbejdere)

bb) vedvarende uarbejdsdygtighed :
— Renter :

— ulykkestilfælde indtruffet
efter 31 . 12 . 1946 :

Union régionale des sociétés de secours minières (den
regionale sammenslutning af hjælpeforeninger for mine
arbejdere)

— ulykkestilfælde indtruffet
før 1 . 1 . 1947 :

Arbejdsgiveren eller hans forsikringsselskab
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— Tillæg til renter :

— ulykkestilfælde indtruffet
efter 31 . 12 . 1946 :

Union régionale des sociétés de secours minières (den
regionale sammenslutning af hjælpeforeninger for mine

arbejdere)
— ulykkestilfælde indtruffet
før 1 . 1 . 1947 :

Caisse des dépôts et consignations (den offentlige depo
sitokasse)

iv) Familieydelser :

Union régionale des sociétés de secours minières (den
regionale sammenslutning af hjælpeforeninger for mine
arbejdere)

v) Arbejdsløshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskraft
spørgsmål)

d) Ordning for søfolk :
i) Sygdom, moderskab, invaliditet, ar
bejdsulykker, dødsfald (ydelser ved
dødsfald) og efterladte pensioner ved
invaliditet eller arbejdsulykker :

Section » Caisse générale de prévoyance des marins « du
Quartier des affaires maritimes ( afdelingen den alminde

lige forsorgskasse for søfolk, under søfartsdirektoratet)
ii) Alderdom, dødsfald (pensioner)

Section » Caisse de retraite des marins « du Quartier des
affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,

under søfartsdirektoratet)

iii) Familieydelser :

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du
commerce eller Caisse nationale d'allocations familiales

de la pêche maritime (centralkassen for børnetilskud til
søfolk i handelsflåden eller centralkassen for børnetilskud

til havfiskere), alt efter omstændighederne
iv) Arbejdsløshed :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskraft
spørgsmål)

II . OVERSØISKE DEPARTEMENTER

a) Samtlige ordninger ( med undtagelse af

ordningen for søfolk) og samtlige forsik
ringstilfælde, undtagen familieydelser :

i) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale (den almindelige kasse
for social sikring)

ii) for så vidt angår tillæg til renter vedrø
rende ulykkestilfælde indtruffet i de
oversøiske departementer før 1 . 1 . 1952 :

b) Familieydelser :

Direction départementale de l'enregistrement (Departe
mentsdirektoratet for registrering)
Caisse d'allocations familiales (Børnetilskudskassen )

c) Ordning for søfolk :
i) samtlige tilfælde med undtagelse af
ydelser ved alderdom og familieydelser :

Section » Caisse générale de prévoyance des marins « du
Quartier des affaires maritimes (afdelingen den alminde
lige forsorgskasse for søfolk, under søfartsdirektoratet)
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ii) alderdom :

Section » Caisse de retraite dés marins « du Quartier des
affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,
under søfartsdirektoratet)

iii) familieydelser :

Caisse d'allocations familiales (Børnetilskudskassen)

D. ITALIEN

1 . Sygdom (bortset fra tuberkulose), moderskab :

»Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie«
(Statsanstalten for sygeforsikring), provinskontorer

» Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano « (den
gensidige provinssygekasse), Bolzano
» Cassa mutua provinciale di malattia di Trento « (den
gensidige provinssygekasse), Trento
eller den institution, som den pågældende er tilsluttet
2. Tuberkulose :

»Istituto nazionale della previdenza sociale « (Statsanstal
ten for social forsorg), provinskontorer

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :
a) i almindelighed :

»Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor

tuni sul lavoro« (Statsanstalten for ulykkesforsikring),
provinskontorer

b) for funktionærer i land- og skovbrug, eventuelt
også :

c) for søfolk :

»Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
agricoli « (den statstlige forsorgs - og hjælpekasse for ar
bejdstagere i landbruget)
den sømandskasse som den pågældende er tilsluttet

4. Invaliditet, alderdom, efterladte (pensioner) :

a) i almindelighed :

»Istituto nazionale della previdenza sociale « (Statsanstal
ten for social forsorg), provinskontorer

b) for scenefunktionærer :

»Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo « (den statslige forsorgs- og hjælpekasse
for scenefunktionærer), Rom

c) for ledende funktionærer :

» Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali« (den statslige forsorgsinstitution for arbejds
ledere i industrien), Rom

d) for journalister :

»Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
G. Amendola «, (den statslige forsorgsinstitution » G.
Amendola « for italienske journalister), Rom

5 . Ydelser ved dødsfald :

de ovenfor under punkt 1 , 2 eller 3 opregnede institutio
ner, alt efter omstændighederne
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6. Arbejdsløshed :

a) i almindelighed :

»Istituto nazionale della previdenza sociale« (Statsanstal
ten for social forsorg), provinskontorer

b) for journalister :

»Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
G. Amendola «, (den statslige forsorgsinstitution » G.
Amendola « for italienske journalister), Rom

7. Familieydelser :

a) i almindelighed :

» Istituto nazionale della previdenza sociale« (Statsanstalt
en for social forsorg), provinskontorer

b) for journalister

»Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
G. Amendola «, (den statslige forsorgsinstitution » G.
Amendola « for italienske journalister), Rom

E. LUXEMBOURG

1 . Sygdom, moderskab :

a) ved anvendelse af forordningens artikel 28 ,
stk . 2 :

b) i de øvrige tilfælde :

den eller de institutioner, som det påhviler at udbetale
pension, i forhold til de respektive forsikringsperioder
den sygekasse, som arbejdstageren er tilsluttet i kraft af
sin beskæftigelse, eller som han senest har været tilsluttet

2. Invaliditet, alderdom, dødsfald (pensioner):
a) for funktionærer, herunder tekniske funktio
nærer, beskæftiget i miner (under jorden) :

b) i de øvrige tilfælde :

Caisse de pension des employés privés (Privatfunktionæ
rernes pensionskasse), Luxembourg
Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invali

dité (Alders- og invalideforsikringsanstalten), Luxembourg

3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a) for arbejdere i land- og skovbrug :

b) i de øvrige tilfælde :

Association d'assurance contre les accidents, section
agricole et forestière (Ulykkesforsikringsforbundet, afde
ling for land- og skovbrug), Luxembourg
Association d'assurance contre les accidents, section

industrielle (Ulykkesforsikringsforbundet, industriafde
lingen), Luxembourg

4. Arbejdsløshed :

Office national du travail (Arbejdsdirektoratet), Luxem
bourg
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5. Familieydelser :

a) for personer, der er tilsluttet den under punkt 2,
litra b), nævnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablis
sement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

(Børnetilskudskassen for arbejdere under alders- og inva
lideforsikringsanstalten) , Luxembourg

b) i de øvrige tilfælde :

Caisse d'allocations familiales des employés pres la Caisse
de pension des employés privés (Børnetilskudskassen for
funktionærer under Privatfunktionærernes pensionskasse)

Luxembourg
6 . Ydelser ved dødsfald :

ved anvendelse af forordningens artikel 66 :

den institution , som det påhviler at udrede pension og at
afholde naturalydelser

F. NEDERLANDENE

1 . Sygdom, moderskab :
a) naturalydelser :

den » Ziekenfonds (sygekasse), som den pågældende er
tilsluttet

b) kontantydelser :

den » Bedrijfsvereniging « (faglige forening), som den for
sikredes arbejdsgiver er tilsluttet

2 . Invaliditet :

a) når den pågældende har ret til ydelser også
uden anvendelse af forordningen og alene efter
nederlandsk lovgivning :

b) i de øvrige tilfælde :

3 . Alderdom, dødsfald (pensioner):

den »Bedrijfsvereniging« (faglige forsikringsanstalt), som
den forsikredes arbejdsgiver er tilsluttet

»Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging « (Nye almindelige
faglige forsikringsanstalt), Amsterdam
» Sociale Verzekeringsbank« (Socialforsikringsbanken),
Amsterdam

4. Arbejdsløshed :

a) ydelser fra arbejdsløshedsforsikringen :

den » Bedrijfsvereniging« (faglige sammenslutning), som
den forsikredes arbejdsgiver er tilsluttet

b) offentlige forsorgsydelser :

kommunalbestyrelsen på bopælsstedet

5 . Familieydelser :

a) når modtageren er bosat i Nederlandene :

»Raad van Arbeid « (Arbejdsrådet) i det distrikt, hvor han
er bosat
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b) når modtageren er bosat uden for Nederlan
dene, men hans arbejdsgiver er bosat eller
driver virksomhed i Nederlandene

c) i de øvrige tilfælde :

» Raad van Arbeid « (Arbejdsrådet), inden for hvis di
strikt arbejdsgiveren er bosat eller driver virksomhed

» Sociale Verzekeringsbank « (Socialforsikringsbanken),
Amsterdam

6. Erhvervssygdomme, på hvilke bestemmelserne i

forordningens artikel 57, stk. 3 , finder anvendelse :

ved anvendelse af forordningens artikel 57, stk. 3 ,
litra c):

— når ydelsen er tilkendt fra et tidligere tidspunkt
end 1.7 . 1967 :

» Sociale Verzekeringsbank « (Socialforsikringsbanken),
Amsterdam

— når ydelsen er tilkendt fra et senere tidspunkt
end 30 . 6 . 1967 :

»Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie« (den faglige
sammenslutning for mineindustrien), Heerlen
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BILAG 3

BOPÆLSSTEDETS INSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDETS INSTITUTIONER

(Forordningens artikel 1 , litra p), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 3)

A. BELGIEN

I. BOPÆLSSTEDETS INSTITUTIONER

1 . Sygdom, moderskab :

a) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikler 17, 18 , 22, 25 , 28 , 29, 30
og 32 :

Forsikringsorganerne

b) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 31 :
i) i almindelighed :

ii) for søfolk :

Forsikringsorganerne

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp— en voorsorgskas
voor zeevarenden onder Belgische vlag (Hjælpe- og for
sorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag),
Antwerpen,
eller

forsikringsinstitutionerne

2 . Invaliditet :

a) almindelig invaliditet (arbejdere, funktio
nærer, minearbejdere) :

ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 105 :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk
toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles , i fore
ning med forsikringsinstitutionerne
Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk

toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles
b) særlig invaliditet hos minearbejdere :

Fonds national de retraite des ouvriers- mineurs — Natio

naal Pensioensfonds voor Mijnwerkers (den statslige pen
sionsfond for minearbejdere), Bruxelles
c) invaliditet hos søfolk :

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp — en voorzorgskas
voor zeevarenden onder Belgische vlag (Hjælpe- og for

sorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag),
Antwerpen
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Office national des pensions pour travailleurs salariés —
Rijksdienst voor de werknemerspensioenen (Pensions

3 . Alderdom, dødsfald (pensioner):

direktoratet for arbejdstagere), Bruxelles
4. Arbejdsulykker (naturalydelser):

Forsikringsorganerne

5 . Erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor be
roepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles

Forsikringsorganerne i forening med Institut national
d'assurance maladie-invalidité — Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direktoratet for syge
og invalideforsikring), Bruxelles

6 . Ydelser ved dødsfald :

7 . Arbejdsløshed :

Office national de l'emploi — Rijksdienst voor arbeids

a) i almindelighed :

voorziening (Arbejdsdirektoratet), Bruxelles
Pool de marins de la marine marchande — Pool van de

b) for søfolk :

zeelieden ter koopvaardij (Forhyringscentralen for sø
folk i handelsflåden), Antwerpen

8 . Familieydelser :

Office national des allocations familiales pour travailleurs
salariés — Rijksdienst voor kinderbijslag voor werkne
mers (Direktoratet for børnetilskud til arbejdstagere),
Bruxelles

II. OPHOLDSSTEDETS INSTITUTIONER

1 . Sygdom, moderskab :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk
toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles , gennem
forsikringsinstitutionerne

2 . Arbejdsulykker :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk

toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles , gennem
forsikringsinstitutionerne
Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor Be
roepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles

3 . Erhvervssygdomme :

B. TYSKLAND

1 . Sygeforsikring :

a) i alle tilfælde (bortset fra anvendelse af for
ordningens artikel 19, stk . 2, og gennem

førelsesforordningens artikel 17) :

»Allgemeine Ortskrankenkasse« (den almindelige stedlige
sygekasse), der er kompetent på den pågældendes bo
pæls- eller opholdssted
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eller, hvor en sådan ikke findes ,

» Landeskrankenkasse« (den regionale sygekasse) der er
kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted

for personer forsikret i ordningen for mine
arbejdere og deres familiemedlemmer :

» Bundesknappschaft« (Forbundsforsikringskassen for
minearbejdere), Bochum

b) ved anvendelse af forordningens artikel 19,
stk. 2, og gennemførelsesforordningens
artikel 17 :

den institution , som arbejdstageren senest har været til
sluttet,
eller, hvis en sådan institution ikke findes , eller når den
forsikrede senest har været tilsluttet en »Allgemeine Orts
krankenkasse «, en » Landeskrankenkasse « eller » Bundes
knappschaft« :

den under a) nævnte institution , der er kompetent for den
pågældendes bopæls- eller opholdssted

c) i tilfælde af indlæggelse til tuberkulosebe
handling :

den renteforsikringsinstitution for arbejdstagere, der er
kompetent på den pågældendes bopæls- eller opholdssted

2 . Ulykkesforsikring :

a) naturalydelser bortset fra sygebehandling
under ulykkesforsikringen ; proteser og

hjælpemidler ; kontantydelser bortset fra
renter, plejepenge og begravelseshjælp :

den » Allgemeine Ortskrankenkasse « (den stedlige syge
kasse), der er kompetent på den pågældendes bopæls
eller opholdssted ,
eller hvor en sådan ikke findes , den

» Landeskrankenkasse « (den . regionale sygekasse), der er
kompetent på den pågældendes bopæls -eller opholds
sted

for personer forsikret i ordningen for mine
arbejdere og deres familiemedlemmer :

» Bundesknappschaft « (Forbundsforsikringskassen for mi
nearbejdere), Bochum

b) natural- eller kontantydelser, der er und
taget i litra a), samt ved anvendelse af gen
nemførelsesforordningens artikel 76 :

» Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten « ( Cenralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter),
Bonn

3 . Renteforsikring :

a) Renteforsikring for arbejdere :
i ) i forhold til Belgien :

» Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düssel
dorf

ii) i forhold til Frankrig :

»Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer,
eller
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inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence — » Landes
versicherungsanstalt Saarland « (den regionale forsikrings
institution for Land Saar), Saarbrücken

iii) i forhold til Italien :

» Landesversicherungsanstalt Schwaben « (den regionale
forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

iv) i forhold til Luxembourg :

» Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz « (den re
gionale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer

v) i forhold til Nederlandene :

» Landesversicherungsanstalt Westfalen « (den regionale
forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

b) renteforsikring for funktionærer :

» Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte « (Forbunds
forsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin

c) renteforsikring for minearbejdere :

»Bundesknappschaft« (Forbundsforsikringskassen for mi
nearbejdere), Bochum

4. Ydelser ved arbejdsløshed samt familieydelser :

Det på den pågældendes bopæls- eller opholdssted kom
petente arbejdsformidlingskontor

C. FRANKRIG

MODERLANDET :

1 . Andre sikringstilfælde end ydelser ved arbejds
løshed og familieydelser :
a) i almindelighed :

b) ved anvendelse af forordningens artikel 27,
for så vidt angår ordningen for søfolk :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse) på bopæls- eller opholdsstedet

Section » Caisse Générale de prévoyance des marins « du
Quartier des affaires maritimes (afdelingen den alminde
lige forsorgskasse for søfolk, under søfartsdirektoratet)

c) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 35 :
i) almindelig ordning :
aa) i almindelighed, undtagen for Paris

og hovedstadsområdet :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

for Paris og hovedstadsområdet :

Caisse régionale d'assurance-maladie (regionalsyge
kassen), Paris

bb) særlig ordning i henhold til lov om
social sikring, artiklerne L 365 —
L 382 :

Caisse régionale d'assurance-maladie (regionalsygekas
sen), Strasbourg

ii) ordning for landbruget :

Caisse de mutualité sociale agricole (den gensidige social
sikringskasse for landbruget)

iii) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les

mines (den selvstyrende centralkasse for social sikring af
minearbejdere), Paris
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iv) ordning for søfolk :

•

Section » Caisse générale de prévoyance des marins « du
Quatier des affaires maritimes (afdelingen den alminde
lige forsorgskasse for søfolk, under søfartsdirektoratet)

d) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 36, for så vidt angår invalide
pensioner :

i) i almindelighed, undtagen for Paris og
hovedstadsområdet

for Paris og hovedstadsområdet :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

Caisse regionale d'assurance-maladie (regionalsygekas
sen), Paris

ii) særlig ordning i henhold til lov om
social sikring, artiklerne L 365 — L 382 :

Caisse régionale d'assurance-maladie (regionalsygekassen),
Strasbourg

e) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 35 , for så vidt angår alders
pensioner :

i) almindelig ordning :

aa) i almindelighed, undtagen for Paris

og hovedstadsområdet :

Caisse régionale d'assurance-maladie (branche vieillesse)
(regionalsygekassen) (afdelingen for alderdomsforsik
ring))

for Paris og hovedstadsområdet :

Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs sa
lariés (centralkassen for alderdomsforsikring for arbejds
tagere), Paris

bb) særlig ordning i henhold til lov om
social sikring, artiklerne L 365 —
L 382 :

ii) ordning for landbruget :

Caisse régionale d'assurance-vieillesse (regionalkassen for
alderdomsforsikring), Strasbourg

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (den centrale
gensidige hjælpekasse for landbruget), Paris

iii) ordning for minearbejdere :

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines (den selvstyrende centralkasse for social sikring af
minearbejdere), Paris

iv) ordning for søfolk :

Section » Caisse de retraite des marins « du Quartier des
affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,
under søfartsdirektoratet)

f) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikel 75 :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

2. Arbejdsløshed :

a) ved anvendelse af gennemførelsesforord
ningens artikler 80, 81 og artikel 82, stk. 2 :

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds - og arbejdskrafts -

spørgsmål på det arbejdssted, for hvilket attesten begæres)
den stedlige afdeling af arbejdsformidling
den kommunale administration på familiemedlemmernes
bopælssted
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Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC) (Forbundet for beskæftigelse for industri og
handel) på den pågældendes bopælssted

c) ved anvendelse af gennemførelsesforord

ningens artikel 84 :
Association pour l'emploi dans l ' industrie et le commerce

i) fuld arbejdsløshed :

(ASSEDIC) (Forbundet for beskæftigelse for industri og
handel) på den pågældendes bopælssted
Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskrafts
spørgsmål) på den pågældendes arbejdssted

ii) partiel arbejdsløshed :

d) ved anvendelse af gennemførelsesforord
Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre
(Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejdskrafts
spørgsmål)

ningens artikel 89 :

Børnetilskudskassen på pågældendes bopælssted

3 . Familieydelser :

II . DE OVERSØISKE DEPARTEMENTER

1 . Andre forsikringstilfælde end familieydelser :
a) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale (den almindelige kasse
for social sikring)

b) søfolk :
i) invalidepensioner :

Section » Caisse générale de prévoyance des marins « du
Quartier des affaires maritimes (afdelingen den alminde
lige forsorgskasse for søfolk, under søfartsdirektoratet)

ii) alderspensioner :

Section » Caisse de retraite des marins « du Quartier des
affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,
under søfartsdirektoratet)

2 . Familieydelser :

Caisse d'allocations familiales (Børnetilskudskassen) på

den pågældendes bopælssted

D. ITALIEN

1 . Sygdom (bortset fra tuberkulose), moderskab :

»Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie«
(Statsanstalten for sygeforsikring), provinskontorer

» Cassa mutua provinciale di malattia de Bolzano « (den
gensidige provinssygekasse), Bolzano
» Cassa mutua provinciale di malattia di Trento « (den
gensidige provinssygekasse), Trento
2 . Tuberkulose :

»Istituto nazionale della previdenza sociale « (Statsanstalt
en for social forsorg), provinskontorer
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» Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor

tuni sullavoro<< (Statsanstalten for ulykkesforsikring), pro

3. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

vinskontorer

4 . Invaliditet, alderdom, efterladte (pensioner) :

a) i almindelighed :

» Istituto- nazionale della previdenza sociale« (Statstansal
ten for social forsorg), provinskontorer

b) for scenefunktionærer :

» Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo « (den statslige forsorgs- og hjælpekasse
for scenefunktionærer), Rom

c) for ledende funktionærer :

» Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali « (den statslige forsorgsinstitution for arbejds
ledere i industrien), Rom

» Istituto nazionale de previdenza er i giornalisti italiani

d) for journalister :

» G. Amendola »Roma (den statslige forsorgsinstitution
» G. Amendola « for italienske journalister), Rom

5 . Ydelser ved dødsfald :

de ovenfor under punkt 1 , 2 eller 3 opregnede institutio
ner, alt efter omstændighederne

6 . Arbejdsløshed :

a) i almindelighed :

» Istituto nazionale della previdenza sociale « (Statsanstalt
en for social forsorg), provinskontorer

b) for journalister :

» Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
» G. Amendola «, Roma « (den statslige forsorgsinstitution
» G. Amendola « for italienske journalister), Rom

7 . Familieydelser :

a) i almindelighed :

» Istituto nazionale della previdenza sociale« (Statsanstalt
en for social forsorg), provinskontorer

b) for journalister :

» Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
» G. Amendola «, Roma (den statslige forsorgsinstitution
» G. Amendola « for italienske journalister), Rom

E. LUXEMBOURG

1 . Sygdom, moderskab :

a) ved anvendelse af forordningens artikler 19,
22, artikel 28 , stk . 1 , artikel 29 , stk . 1 , og
artikel 31 samt gennemførelsesforordningens
artikler 17, 18 , 20-22, 24, 29 , 30 og 31 :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Sta
tens sygekasse for arbejdere), Luxembourg
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Den efter luxembourgsk lovgivning for luxembourgsk
delpension kompetente sygekasse

2 . Invaliditet, alderdom, dødsfald :

a) for funktionærer, herunder tekniske funktionæ

rer beskæftiget i miner ( under jorden) :

Caisse de pension des employés privés (Privatfunktio
nærernes pensionskasse), Luxembourg
Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invali

b) i de øvrige tilfælde :

dité (Alders - og invalideforsikringanstalten), Luxembourg
3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :
Association d'assurance contre les accidents , section
agricole et forestière (Ulykkesforsikringsforbundet, afde

a) for arbejdere i land- og skovbrug :

lingen for land- og skovbrug), Luxembourg
Association d'assurance contre les accidents , section
industrielle (Ulykkesforsikringsforbundet, industriafdel

b) i de øvrige tilfælde :

ingen), Luxembourg

Office national de travail (Arbejdsdirektoratet), Luxem
bourg

4. Arbejdsløshed :

5 . Familieydelser :

a) for personer, der er tilsluttet den under 2,
litra b), nævnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Etablis
sement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

( Børnetilskudskassen for arbejdere under alders - og in
valideforsikringsanstalten) , Luxembourg

b) i de øvrige tilfælde :

Caisse d'allocations familiales des employés pres la Caisse
de pension des employés privés (Børnetilskudskassen for
funktionærer under Privatfunktionærernes pensions
kasse), Luxembourg

F. NEDERLANDENE

1 . Sygdom, moderskab, arbejdsulykker, erhvervs
sygdomme :

a) Naturalydelser :
i) bopælsstedets institutioner :

en af de kompetente sygekasser på bopælsstedet efter den
pågældendes valg

ii) opholdsstedets institutioner :

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Nederlan
denes almindelige, gensidige sygekasse), Utrecht

b) kontantydelser :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nye almindelige
faglige forsikringsanstalt), Amsterdam
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2 . Invaliditet :

a) når der består ret til ydelser selv uden anven

delse af forordningen og alene efter nederlandsk
lovgivning :
b) i alle andre tilfælde

den kompetente » Bedrijfsvereniging« (faglige forsikrings
anstalt)
»Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging« (Nye almindelige

faglige forsikringsanstalt), Amsterdam

3 . Alderdom og dødsfald (pensioner) : ved anvendelse
af gennemførelsesforordningens artikel 36 :
a) i almindelighed :

»Sociale Verzekeringsbank « (Socialforsikringsbanken),
Amsterdam

b) i forhold til Belgien :

» Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering be
treffende« (kontoret for sociale forsikringsanliggender
med Belgien), Breda

c) i forhold til Tyskland :

»Bureau voor Duitse Zaken van de Vereeniging van de
Raden van Arbeid« (konteret for tyske anliggender under
de samvirkende arbejdsråd), Nijmegen

4. Arbejdsløshed : ydelser i henhold til

a) arbejdsløshedsforsikringen :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nye almindelige
faglige forsikringsanstalt), Amsterdam

b) offentlige forsorgsydelser :

den kommunale administration på bopæls- eller opholds
stedet

5 . Familieydelser :
ved anvendelse af forordningens artikel 73 , stk. 2,

og artikel 74, stk. 2 :

Raad van Arbeid (Arbejdsrådet), inden for hvis distrikt
familiemedlemmerne er bosat
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BILAG 4

KONTAKTORGANER

(Gennemførelsesforordningens artikel 3 , stk. 1 , og artikel 4, stk . 4)

A. BELGIEN

Ministère de la prévoyance sociale — Ministerie van sociale Voorzorg (socialministeriet), Bruxelles

B. TYSKLAND

1 . Sygeforsikring :

» Bundesverband der Ortskrankenkassen«

(Forbunds

sammenslutningen af lokale sygekasser), Bonn — Bad
Godesberg
2 . Ulykkesforsikring :

»Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Centralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter), Bonn

3 . Renteforsikring for arbejdere :
a) ved anvendelse af gennemførelsesforordnin
gens artikel 3 , stk . 2 :

»Verband Deutscher Rentenversicherungsträger « (sam
menslutningen af tyske renteforsikringsinstitutioner,
Frankfurt am Main

b) ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 51 og artikel 53 , stk . 1 , og som » udbe
talende organ « i henhold til gennemførelses
forordningens artikel 55 :
i) i forhold til Belgien :

» Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz « (den regio

nale forsikringsinstitution for Rhinprovinsen), Düsseldorf
ii) i forhold til Frankrig :

iii) i forhold til Italien :

» Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz « (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer,
eller inden for den i bilag 2 fastsatte kompetence, » Landes
versicherungsanstalt Saarland« (den regionale forsikrings
institution for Land Saar), Saarbrücken

» Landesversicherungsanstalt Schwaben « (den regionale
forsikringsinstitution for Schwaben), Augsburg

iv) i forhold til Luxembourg :

» Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz« (den regio
nale forsikringsinstitution for Rhinland-Pfalz), Speyer

v) i forhold til Nederlandene :

» Landesversicherungsanstalt Westfalen« (den regionale
forsikringsinstitution for Westfalen), Münster

4. Renteforsikring for funktionærer :

«Bundesversicherungsanstalt für Angestellte« (Forbunds forsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin
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5 . Renteforsikring for minearbejdere :

» Bundesknappschaft« (Forbundsforsikringskassen for
minearbejdere), Bochum

6. Tillægsforsikring for arbejdere i jern- og stål-

» Landesversicherungsanstalt Saarland , Abteilung Hüt
tenknappschaftliche Pensionsversicherung« (den regio
nale forsikringsinstitution for Land Saar, afdelingen for
renteforsikring for arbejdere i jern - og stålindustrien),

industrien :

Saarbrücken

» Hauptstelle der Bundesanstalt fur Arbeit« (Centralkon
toret for forbundsanstalten for arbejdsforhold), Nürn
berg

7 . Ydelser ved arbejdsløshed og familieydelser :

C. FRANKRIG

1 . I almindelighed :

» Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants «
( Centralinstitutionen for social sikring af vandrende
arbejdstagere), Paris

2 . For så vidt angår ordningen for minearbejdere
(invaliditet, alderdom og dødsfald (pensioner)):

» Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines « (den selvstyrende centralkasse for social sikring
af minearbejdere), Paris

D. ITALIEN

1 . Sygdom (bortset fra tuberkulose), moderskab :

»Instituto nazionale per rassicurazione contro le malattie,
Direzione generale « (Statsanstalten for sygeforsikring),
Rom

2. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

»Instituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, Direzione generale « (Statsanstalten for ulyk
kesforsikring), Rom

3 . Invaliditet, alderdom, efterladte, tuberkulose, arbejdsløshed, familieydelser :

»Instituto nazionale della previdenza sociale, Direzione
generale« (Statsanstalten for social forsorg), Rom

E. LUXEMBOURG

I.

VED ANVENDELSE AF GENNEM
FØRELSESFORORDNINGENS ARTIKEL 53 :

1 . Sygdom, moderskab :

a) ved anvendelse af forordningens artikel 28 ,
stk . 2 :

b) i de øvrige tilfælde :

,

den eller de institutioner, som det påhviler at udbetale
pension forholdsmæssigt efter de respektive forsikrings
perioder

den sygekasse, som arbejdstageren i kraft af sin beskæf
tigelse er tilsluttet, eller som han senest har været til
sluttet

2 . Invaliditet, alderdom , dødsfald (pensioner) :

a) for funktionærer, herunder tekniske funk

tionærer beskæftiget i miner (underjorden):

» Caisse de pension des employés privés « (Privatfunktio
nærernes pensionskasse), Luxembourg

b) i de øvrige tilfælde :

»Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invali
dité « (Alders- og invalideforsikringsanstalten), Luxem
bourg
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3 . Arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

a) for arbejdere i land- og skovbrug :

» Association d'assurance contre les accidents , section
agricole et forestière « ( Ulykkesforsikringsforbundet, af
deling for land - og skovbrug), Luxembourg

b) i de øvrige tilfælde :

» Association d'assurance contre les accidents , section
industrielle« (Ulykkesforsikringsforbundet, industriafde
ling), Luxembourg

» Office national du travail « (Arbejdsdirektoratet), Lu

4. Arbejdsløshed :

xembourg
5 . Familieydelser :

a) for personer, der er tilsluttet den under
punkt 2 , litra b), nævnte institution :

» Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Éta
blissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

(Børnetilskudskassen for arbejdere under alders- og
invalideforsikringsanstalten), Luxembourg
» Caisse d'allocations familiales des employés près la
Caisse de pension des employés privés « (Børnetilskuds

b) i de øvrige tilfælde :

kassen for funktionærer under Privatfunktionærernes

pensionskasse), Luxembourg
6 . Ydelser ved dødsfald :

a) ved anvendelse af forordningens artikel 66 :

den institution , som det påhviler at udbetale pension
og at afholde naturalydelser

b) i de øvrige tilfælde :

de under punkt 1 , litra b), punkt 2 eller 3 , nævnte insti
tutioner, alt efter den forsikringsgren , for hvis regning
ydelsen skal udbetales

II . / DE ØVRIGE TILFÆLDE-:

» Ministère du travail et de la sécurité sociale « (Arbejds
og socialministeriet), Luxembourg
F. NEDERLANDENE

1 . Sygdom, moderskab, invaliditet, arbejdsulykker,
erhvervssygdomme og arbejdsløshed :

a) naturalydelser :
b) kontantydelser :

» Ziekenfondsraad « (Sygekasserådet), Amsterdam
» Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging « (Nye almindelige

faglige forsikringsanstalt), Amsterdam
2 . Alderdom, dødsfald (pensioner), familieydelser :
a) i almindelighed :

» Sociale Verzekeringsbank«

(Socialforsikringsbanken),

Amsterdam

b) i forhold til Belgien :

»Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering
betreffende « (kontoret for socialforsikringsanliggender
med Belgien), Breda

c) i forhold til Tyskland :

»Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden
van Arbeid« (kontoret for tyske anliggender under de

samvirkende arbejdsråd), Nijmegen
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BILAG 5

TIL TOSIDEDE OVERENSKOMSTER KNYTTEDE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER, DER FOR
BLIVER I KRAFT

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 5, artikel 5, artikel 53 , stk. 3 , artikel 104, artikel 105, stk. 2, artikel 116
og artikel 120)

Almindelige bemærkninger

I. Overalt hvor de i dette bilag nævnte bestemmelser henviser til bestemmelser i overenskomster eller i forord
ningerne nr . 3 , 4 eller 36/63/EØF, skal disse henvisninger erstattes af henvisninger til de tilsvarende bestemmelser
i forordningen eller gennemførelsesforordningen, medmindre de nævnte overenskomstbestemmelser forbliver
i kraft ved optagelse i forordningens bilag II .

II . Opsigelsesbestemmelser i en overenskomst, hvoraf visse bestemmelser er anført i dette bilag, opretholdes, for
så vidt angår de nævnte bestemmelser.

1 . BELGIEN — TYSKLAND

a) Administrativ aftale nr . 2 af 20 . juli 1965 om gennemførelsen af den tredje tillægsaftale til den almindelige
overenskomst af 7 . december 1957 (udbetaling af pensioner for tiden forud for overenskomstens ikrafttræden).

b) Afsnit III i aftalen af 20. juli 1965 om gennemførelse af Det europæiske økonomiske Fællesskabs rådsforord
ninger nr. 3 og 4 om social sikring af vandrende arbejdstagere.

c) Overenskomst af 6. oktober 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister, der har været grænse
arbejdere, i henhold til artikel 14, stk . 3 , i forordning nr. 36/63/EØF og artikel 73 , stk . 4, i Det europæiske
økonomiske Fællesskabs rådsforordning nr . 4.

d) Overenskomst af 29 . januar 1969 om inddrivelse af bidrag til social sikring.

2 . BELGIEN — FRANKRIG

a) Aftale af 22. december . 1951 om gennemførelse af artikel 23 i tillægsaftale af 17. januar 1948 ( arbejdstagere i
miner og dermed ligestillede virksomheder).

b) Administrativ aftale af 21 . december 1959 til supplement af administrativ aftale af 22. december 1951 truffet
til gennemførelse af artikel 23 i tillægsaftale af 17. januar 1948 (arbejdstagere i miner og dermed ligestillede
virksomheder).

c) Overenskomst af 8 . juli 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister , der har været grænse
arbejdere, i henhold til artikel 14, stk . 3 , i forordning nr. 36/63/EØF og artikel 73 , stk . 4, i Det europæiske
økonomiske Fællesskabs rådsforordning nr. 4.

d) Afdeling I, II og III i overenskomst af 5 . juli 1967 om medicinsk og administrativ kontrol af grænsearbejdere,
der er bosat i Belgien og beskæftiget i Frankrig.
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3 . BELGIEN — ITALIEN

a) Artiklerne 7-10, 12, 13-15, 17-19 og artikel 24, andet og tredje afsnit, samt artikel 28 , stk. 4, i den administra

tive aftale af 20. oktober 1950, som ændret ved berigtigelse 1 af 10. april 1952, berigtigelse 2 af 9. december
1957 og berigtigelse 3 af 21 . februar 1963 .
b) Artiklerne 6-9 i aftale af 21 . februar 1963 inden for rammerne af anvendelsen af Det europæiske økonomiske
Fællesskabs rådsforordninger nr. 3 og 4 om social sikring af vandrende arbejdstagere.

4 . BELGIEN — LUXEMBOURG

a) Administrativ aftale af 16. november 1959 om gennemførelse af overenskomst af 16. november 1959, som
ændret 12. februar 1964 og 10. februar 1966, med undtagelse af artiklerne 5-9 incl .
b) Overenskomst af 24. juli 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister, der har været grænse
arbejdere, i henhold til artikel 14, stk . 3 , i forordning nr . 36/63/EØF og artikel 73, stk . 4, i Det europæiske
økonomiske Fællesskabs rådsforordning nr . 4 .

c) Overenskomst af 28 . januar 1961 om inddrivelse af bidrag til social sikring.

5 . BELGIEN — NEDERLANDENE

a) Artiklerne 2, 3 , 13 , 15 , artikel 25 , stk. 2, artikel 26, stk 1 og 2, artiklerne 27, 46 og 48 i overenskomst af 4. no
vember 1957 om sygeforsikring, moderskab , dødsfald (begravelseshjælp), lægehjælp og invaliditet.

b) Artiklerne 6, 9-15 og artikel 17, fjerde afsnit, i overenskomst af 7. februar 1964 om børnetilskud og barsels
ydelser.

c) Artikel 9, artikel 15 , stk. 2, artiklerne 17, 18 , 29 og 37 i overenskomst af 10. april 1965 om syge-, invalide- og
arbejdsløshedsforsikring for søfolk i handelsflåden .

d) Overenskomst af 21 . marts 1968 om opkrævning og inddrivelse af bidrag til social sikring samt administrativ
aftale af 25 . november 1970 til gennemførelse af den nævnte overenskomst.

e) Artikel 1 i overenskomst af 22. januar 1964 om gennemførelsen af artikel 8, stk. 7, og artikel 15 i forordning
nr . 36/63/EØF om social sikring for grænsearbejdere, samt artikel 82 i forordning nr . 4 .

f) Overenskomst af 10. september 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister, der har været
grænsearbejdere, i henhold til artikel 14, stk. 3 , i forordning nr. 36/63/EØF og artikel 73 , stk. 4, i forordning
nr . 4.

g) Overenskomst af 27. oktober 1971 , i henhold til artikel 82 i forordning nr . 4.

6 . TYSKLAND — FRANKRIG

a) Artiklerne 2-4 og 22-28 i administrativ aftale nr. 2 af 31 . januar 1952 om gennemførelse af den almindelige
overenskomst af 10. juli 1950 (tillæg til franske renter i anledning af arbejdsulykker).

b) Artikel 1 i overenskomst af 27 . juni 1963 om gennemførelse af artikel 74, stk. 5 , i forordning nr. 4 (refusion
af naturalydelser til de forsikredes familiemedlemmer).
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7 . TYSKLAND — ITALIEN

a) Artikel 14, artikel 17, stk . 1 , artikel 18 , artikel 35 , artikel 38 , stk. 1 , artiklerne 39 og 42, artikel 45, stk . 1 , og
artikel 46 i administrativ aftale af 6. december 1953 om gennemførelse af overenskomst af 5 . maj 1953 (udbe
taling af pensioner og renter).

b) Artiklerne 1 og 2 i overenskomst af 27. juni 1963 om gennemførelse af artikel 73, stk. 4, og artikel 74, stk. 5,
i forordning nr. 4 (refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer).

c) Overenskomst af 5 . november 1968 om de kompetente tyske institutioners refusion af udgifter ved naturaly
delser udredet i Italien af italienske sygeforsikringsinstitutioner til familiemedlemmer til italienske arbejds
tagere, der er forsikret i forbundsrepublikken Tyskland .

8 . TYSKLAND — LUXEMBOURG

a) Artiklerne 1 og 2 i overenskomst af 27. juni 1963 om gennemførelse af artikel 73 , stk. 4, og artikel -74, stk . 5,
i forordning nr. 4 (refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer).

b) Overenskomst af 9. december 1969 om afkald på refusion i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning nr. 36/63/EØF
for naturalydelser udredet i sygdomstilfælde til pensions- eller rentemodtagere, der er tidligere grænsearbejdere
eller er efterladte efter en grænsearbejder samt til deres familiemedlemmer.

9 . TYSKLAND — NEDERLANDENE

a) Artikel 9, artikel 10, stk . 2-5 , artiklerne 17-19 og 21 i administrativ aftale nr. 1 af 18 . juni 1954 i tilknytning
til overenskomst af 29 . marts 1951 (sygeforsikring og udbetaling af pensioner og renter).

b) Overenskomst af 27. maj 1964 om afkald på refusion af udgifter til lægelig og administrativ kontrol for så vidt
angår invalide-, alders- og efterladte forsikringen (pensionsforsikring).
c) Artiklerne 1-4 i overenskomst af 27. juni 1963 om gennemførelse af artikel 73 , stk . 4, og artikel 74 , stk . 5 , samt
artikel 75 , stk . 3 , i forordning nr. 4 (refusion af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer).
d) Overenskomst af 21 . januar 1969 om inddrivelse af bidrag til social sikring.

e) Overenskomst af 3 . september 1969 om afkald på refusion i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning nr . 36/63/
EØF af udgifter ved naturalydelser udredet i sygdomstilfælde til pensions - eller rentemodtagere, der er tidligere
grænsearbejdere eller er efterladte efter en grænsearbejder, samt til deres familiemedlemmer.

10 . FRANKRIG — ITALIEN

Artiklerne 2-4 i administrativ aftale af 12 . april 1950 om gennemførelse af den almindelige overenskomst af 31 . marts
1948 (tillæg til franske renter i anledning af arbejdsulykker).

1 . FRANKRIG — LUXEMBOURG

a) Aftale af 24. februar 1969 truffet i henhold til artikel 51 i forordning nr. 3 og administrativ aftale af samme dato
om gennemførelse af den nævnte overenskomst.
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b) Aftale af 18 . juni 1964 om refusion af naturalydelser udredet til pensionister, der tidligere var grænsearbejdere,

i henhold til artikel 14, stk. 3 , i forordning nr. 36/63/EØF .

12 . FRANKRIG — NEDERLANDENE

Brevveksling af 5 . maj og 21 . juni 1960 vedrørende artikel 23 , stk . 5 , i forordning nr . 3 ( afkald på refusion af naturaly
delser udredet til de forsikredes familiemedlemmer og til pensions- og rentemodtagere, samt til sidstnævntes familie
medlemmer).

13 . ITALIEN — LUXEMBOURG

Artikel 4, stk. 5 og 6, i administrativ aftale af 19. januar 1955 om de nærmere regler om gennemførelse af den al
mindelige overenskomst om social sikring (sygeforsikring af arbejdere i landbruget).

14 . ITALIEN — NEDERLANDENE

a) Artikel 9, stk . 3 , og artikel 11 , stk . 3 , i administrativ aftale af 11 . februar 1955 om gennemførelse af den alminde
lige overenskomst af 28 . oktober 1952 (sygeforsikring).
b) Overenskomst af 27. juni 1963 om gennemførelse af artikel 75, stk. 3 , i forordning nr. 4 (refusion af naturalydel
ser udredet til pensions- og rentemodtagere samt deres familiemedlemmer).

15 . LUXEMBOURG — NEDERLANDENE '

Brevveksling af 10. oktober og 7. november 1960 vedrørende artikel 23 : stk. 5 , i forordning nr . 3 (afkald på refusion
af naturalydelser udredet til de forsikredes familiemedlemmer og til pensions- og rentemodtagere samt til de sidst
nævntes familiemedlemmer).
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BILAG 6

FREMGANGSMÅDEN VED UDBETALING AF YDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 6, og artikel 53 , stk . 1 )

Almindelige bemærkninger
Efterbetalinger og andre engangsbetalinger sker gennem kontaktorganerne, mens de løbende og andre betalinger
foretages efter de i dette bilag givne fremgangsmåder.

A. BELGIEN

Direkte betaling

B. TYSKLAND

1 . Renteforsikring for arbejdere og funktionærer

(invaliditet, alderdom, dødsfald):

a) i forhold til Belgien, Frankrig og Luxembourg :

direkte betaling

b) i forhold til Italien og Nederlandene :

betaling gennem kontaktorganerne (efter gennemførelses
forordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag 5
anførte bestemmelser)

2. Renteforsikring for minearbejdere
alderdom, dødsfald):

(invaliditet,

a) i forhold til Belgien og Luxembourg :

direkte betaling

b) i forhold til Frankrig, Italien og Nederlandene :

betaling gennem kontaktorganerne (efter gennemførelses
forordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag
5 anførte bestemmelser)

3 . Ulykkesforsikring :
betaling gennem kontaktorganerne (efter gennemførelses
forordningens artikler 53-58 i forbindelse med de i bilag 5

i forhold til alle medlemsstaterne :

anførte bestemmelser)

C. FRANKRIG

1 . Samtlige ordninger med undtagelse af ordningen
for søfolk :

2 . Ordningen for søfolk :

direkte betaling

betaling gennem det hertil udpegede organ i den medlems
stat, hvor modtageren er bosat
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D. ITALIEN

L. Invalide-, alders- og efterladtepensioner :

a) i forhold til Belgien og Frankrig med undtagelse
af de franske kasser for minearbejdere :

direkte betaling

b) i forhold til Tyskland og de franske kasser for
minearbejdere :

betaling gennem kontaktorganerne

c) i forhold til Luxembourg og Nederlandene :

direkte betaling

l. Renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervs
sygdomme :

direkte betaling

E. LUXEMBOURG

Direkte betaling

F. NEDERLANDENE

L I forhold til Belgien :

direkte betaling

l. I forhold til Tyskland :

betaling gennem kontaktorganerne (anvendelse af be
stemmelserne i bilag 5)

I forhold til Frankrig, Italien og Luxembourg :

direkte betaling
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BILAG 7

BANKER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk . 7, og artikel 55, stk. 3 )

A. BELGIEN :

Ingen

» Deutsche Bundesbank « (den tyske forbundsbank),

B. TYSKLAND :

Frankfurt am Main
C. FRANKRIG :

» Banque de France « (Frankrigs nationalbank), Paris

D. ITALIEN :

»Banca nazionale del Lavoro « (den italienske arbejds
bank), Rom

E. LUXEMBOURG :

» Banque internationale « (den internationale bank),
Luxembourg

F. NEDERLANDENE :

Ingen

BILAG 8

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 8 , og artikel 10, stk. 2, litra d )

Gennemførelsesforordningens artikel 10 , stk. 2, litra
d), finder anvendelse i forholdet :

— mellem Tyskland og Frankrig

— mellem Tyskland og Luxembourg

— mellem Frankrig og Luxembourg
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BILAG 9

BEREGNING AF DE GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE UDGIFTER TIL NATURALYDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 9, artikel 94, stk. 3 , litra a), og artikel 95, stk. 3 , litra a))

A. BELGIEN

Ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages den almindelige sociale sikringsordning
i betragtning.

B. TYSKLAND

Ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages følgende forsikringsinstitutioner i
betragtning :
1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 94, stk. 3, litra a):

a) » Ortskrankenkassen « (de stedlige sygekasser)
b) » Landkrankenkassen « (de regionale sygekasser)

c) »Betriebskrankenkassen « (virksomhedssygekasserne)
d) » Innungskrankenkassen « (håndværkersygekasserne)
e) »Bundesknappschaft « (Forbundsforsikringskassen for
minearbejdere)

f) » Seekasse « (Forsikringskassen for søfolk)
g) » Ersatzkassen fur Arbeiter « (fortsættelseskasserne for
arbejdere)

h) »Ersatzkassen fur Angestellte« (fortsættelseskasserne
for funktionærer)

alt efter hvilken kasse, der har udredet ydelserne
2 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 95 , stk. 3 , litra a):

a) » Ortskrankenkassen« (de stedlige sygekasser)

b) » Landkrankenkassen « (de regionale sygekasser)

c) » Bundesknappschaft« (Forbundsforsikringskassen for
minearbejdere)

alt efter hvilken kasse, der har udredet ydelserne .

C. FRANKRIG

Ved de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydel er tages den almindelige soci le sikringsordning i betragtning.
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D. ITALIEN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser
beregnes under hensyntagen til følgende ordninger :

1 . Den almindelige ordning for industriarbejdere og for
pensions- og rentemodtagere, der administreres af
»Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malat
tie« (Statsanstalten for sygeforsikring)
2 . Ordningen for ydelser i tilfælde af tuberkulose (und
tagen for arbejdere i landbruget), der administreres af
» Istituto nazionale della previdenza sociale« (Stats
anstalten for social forsorg)

E. LUXEMBOURG

Ved de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages de sygekasser, der henhører under » Code des assurances
sociales « (socialforsikringsloven), i betragtning.

F. NEDERLANDENE

Ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages den almindelige sociale sikringsordning
i betragtning.

Dog sker der en reduktion for at tilgodese virkningerne
af :

1 . »Arbeidsongeschicktheidsverzekering, WAO «
(invalideforsikringen)

2. »Verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ«
(forsikring for særlige udgifter i anledning af sygdom)
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BILAG 10

INSTITUTIONER OG ORGANER UDPEGET AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 10)

A. BELGIEN

1 . Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1 ,
og gennemførelsesforordningens artikler 11 , 13
og 14 :

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 2,
og gennemførelsesforordningens artikel 11 :

Office national de sécurité sociale — Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid (Sikringsstyrelsen), Bruxelles
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon beige — Hulp- en voorzorgskas
voor zeevarender onder Belgische vlag (Hjælpe- og for
sorgskassen for søfolk, der sejler under belgisk flag),
Antwerpen

3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 80, stk. 2. artikel 81 , artikel 82, stk. 2,
artikel 85 , stk. 2, og artikel 88 :
a) i almindelighed :

Office national de l'emploi — Rijksdienst voor arbeids
voorziening (Arbejdsdirektoratet), Bruxelles

b) for søfolk :

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de ,

zeelieden ter koopvardij (Forhyringscentralen for søfolk
i handelsflåden), Antwerpen

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 102, stk. 2 :

a) Sygdom, moderskab og arbejdsulykker :

Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijks
instituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk
toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles

b) erhvervssygdomme :

Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor be
roepsziekten (Erhvervssygdomsfonden), Bruxelles

c) arbejdsløshed :
i) i almindelighed :

Office national de l'emploi — Rijksdienst voor arbeids
voorziening (Arbejdsdirektoratet), Bruxelles

ii) for søfolk :

Pool des marins de la marine marchande — Pool van de

d) familieydelser :

Office national des allocations familiales pour travailleurs
salariés — Rijksdienst voor kinderbijslag voor werk
nemers (Direktoratet for børnetilskud til arbejdstagere),

zeelieden ter koopvardij (Forhyringscentralen for søfolk
i handelsflåden), Antwerpen

Bruxelles

5 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 113 , stk. 2 :

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijks
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Direk
toratet for syge- og invalideforsikring), Bruxelles
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B. TYSKLAND

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 6, stk . 1 :

a) alt efter arten af den senest udøvede virksomhed :

de i bilag 2 i forholdet til de enkelte medlemsstater an
givne renteforsikringsinstitutioner for arbejdere og funk
tionærer

b) dersom det ikke er muligt at fastslå arten af den
senest udøvede virksomhed :

de i bilag 2 i forholdet til de enkelte medlemsstater an
givne renteforsikringsinstitutioner for arbejdere

c) for så vidt angår personer, der har været for
sikret efter nederlandsk lovgivning om almin delig alderdomsforsikring (Algemene Ouder
domswet), medens de udøvede en virksomhed ,
der ikke efter tysk lovgivning er undergivet

tvungen forsikring :

'

.

.

..

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Forbunds
forsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin

2 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 11 , stk . 1 :

a) sygeforsikrede arbejdstagere :

den institution , hvori de er sygeforsikret

b) arbejdstagere, der ikke er sygeforsikret :

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Forbunds
forsikringsinstitutionen for funktionærer), Berlin

3 . Ved anvendelse af

...

a) gennemførelsesforordningens artikel 13 , stk. 2
og 3 , og artikel 14, stk . 1-3 :
Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (den almindelige
stedlige sygekasse), Bonn

b) gennemførelsesforordningens artikel 13, stk. 4,
og artikel 14, stk . 4 :

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (den almindelige
stedlige sygekasse), Bonn, undtagen hvor den pågældende
er tilsluttet en fortsættelsessygekasse

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 80 , stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2 :
-det » Arbeitsamt« (arbejdsformidlingskontor), inden for
hvis distrikt arbejdstageren senest har været bosat eller
har opholdt sig i Tyskland , eller — dersom arbejdstageren
hverken har været bosat eller har opholdt sig . i Tyskland
under sin beskæftigelse der — det » Arbeitsamt «, inden
for hvis distrikt arbejdstagerens seneste arbejdssted i
Tyskland er beliggende

5 . Ved anvendelsen af gennemførelsesforordningens

artikel 85, stk. 2 :

det »Arbeitsamt« inden for hvis område arbejdstagerens
seneste arbejdssted er beliggende
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6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 91 , stk . 2 :
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de renteforsikringsinstitutioner for arbejdere, for funk
tionærer og for minearbejdere, der i bilag 2, afdeling B ,

punkt 2, er anført som de kompetente institutioner

7 . Ved anvendelse

a) af forordningens artikel 36 og 63 samt af gen
nemførelsesforordningens artikel 102, stk . 2 :

b) af forordningens artikel 75 og gennemførelses
forordningens artikel 102, stk . 2 :

Bundesverband der Ortskrankenkassen (Forbundssam
menslutningen af lokale sygekasser), Bonn-Bad Godes
berg ; i de tilfælde, der er nævnt i bilag 3 , afdeling B , punkt
2, litra b) : » Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos
senschaften « (Centralforbundet af ulykkesforsikrings
anstalter), Bonn

Bundesanstalt fik Arbeit (Arbejdsdirektoratet), Nürnberg

8 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 113 , stk. 2 :

a) refusion af naturalydelser, der uberettiget er
udredet til arbejdstagere ved fremlæggelse af
den i gennemførelsesforordningens artikel 20,
stk . 2, nævnte erklæring :

Bundesverband der Ortskrankenkassen (Forbundssam

menslutningen af lokale sygekasser), Bonn-Bad Godes
berg, gennem den udligningsfond, der er nævnt i bilag V
til forordningen under afdeling B, punkt 5
b) refusion af naturalydelser, der uberettiget er
udredet til arbejdstagere ved fremlæggelse af
den i gennemførelsesforordningens artikel 62,
stk . 2 , nævnte erklæring :
i ) dersom den kompetente institution ville
have været en sygeforsikringsinstitution ,
såfremt den pågældende havde været be
rettiget til vdelser :

Bundesverband der Ortskrankenkassen (Forbundssam

menslutningen af lokale sygekasser), Bad Godesberg,
gennem den udligningsfond, der er nævnt i bilag V til
forordningen under afdeling B , punkt 5

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Centralforbundet af ulykkesforsikringsanstalter), Bonn

ii) i de øvrige tilfælde :

C. FRANKRIG

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 6, stk . 1 :

Direction régionale de la sécurité sociale (Regionaldirek
toratet for social sikring)
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2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 11, stk. 1 :
a) Moderlandet
i) almindelig ordning :

Caisse primaire d'assurance-maladie (den stedlige syge
kasse)

ii) ordning for landbruget :

Caisse de mutualité sociale agricole (den gensidige social
sikringskasse for landbruget)

iii) ordning for minearbejdere :

Société de secours minière (Hjælpeforeningen for mine
arbejdere)

iv) ordning for søfolk :

la section » Caisse de retraite des marins « du Quartier des

affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,
under søfartsdirektoratet)
b) De oversøiske departementer
i) i almindelighed :

Caisse générale de sécurité sociale (den almindelige kasse
for social sikring)

ii) for søfolk)

la section » Caisse de retraite des marins « du Quartier des

affaires maritimes (afdelingen pensionskassen for søfolk,
under søfartsdirektoratet)
3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 13 , stk. 2 og 3, samt artikel 14, stk. 3 :

Caisse primaire d'assurance-maladie de la région parisien
ne (den stedlige sygekasse for hovedstadsområdet)

4. Ved anvendelse af forordningens artikel 17, for så
vidt angår bestemmelserne i artikel 14, stk. 1 , litra
a ):

Direction régionale de la sécurité sociale (Regionaldirek
toratet for social sikring)

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikler 80, 81 , 82, stk. 2, samt artikel 85, stk. 2 :

la Direction départementale du travail et de la main
d'œuvre (Departementsdirektoratet for arbejds- og ar
bejdskraftspørgsmål) på det arbejdssted, for hvilket at
testen begæres
la section locale de l'agence nationale pour l'emploi (den
lokale arbejdsformidlingsafdeling)

den kommunale forvaltning på familiemedlemmernes
bopælssted

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 84 :

a) fuld arbejdsløshed :

PAssociation pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC) (Forbundet for beskæftigelse inden for indu
stri og handel) på den pågældendes bopælssted

b) partiel arbejdsløshed :

la direction départementale du travail et de la main

d'œuvre (Departementsdirektoratet for arbejds- og arbejds
kraftspørgsmål) på den pågældendes arbejdssted
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7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

Direction départementale du travail et de la main
d'œuvre (Departementsdirektoratet for arbejds-og arbejds

artikel 89 :

kraftspørgsmål)
8 . Ved anvendelse af forordningens artikler 36, 63 og
75, i forbindelse med gennemførelsesforordningens
artikel 102, stk. 2 :

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Cen
tralindustitionen for social sikring af vandrende arbejds
tagere), Paris

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC) (Forbundet for beskæftigelse inden for indus
tri og handel)

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 113 , stk. 2 :

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
(Centralinstitutionen for social sikring af vandrende
arbejdstagere), Paris

D. ITALIEN

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 6, stk. 1 :

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Arbejds
og socialministeriet), Rom

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 11 , stk. 1 , artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel

14, stk. 1-3 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

(Statsanstalten for sygeforsikring), provinskontorer
3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 38 , stk. 1 :

Istituto nazionale della previdenza sociale (Statsanstalten
for social forsorg), provinskontorer

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 75, stk. 2 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Statsanstalten for ulykkesforsikring), provins
kontorer

5 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 80, stk. 2, artikel 81 , artikel 82 stk. 2,

artikel 85, stk. 2, artikel 88 og artikel 91, stk. 2 .

Istituto nazionale della previdenza sociale (Statsanstalten
for social forsorg), provinskontorer

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 102, stk. 2 :

a) refusioner i henhold til forordningens artikel 36 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(Statsanstalten for sygeforsikring), Rom

b) refusioner i henhold til forordningens artikel 63 :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Statsanstalten for ulykkesforsikring), Rom
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c) refusioner i henhold til forordningens artikler
70 og 75 :

Istituto nazionale della previdenza sociale (Statsanstalten
for social forsorg), Rom

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 113 , stk . 2 :

a) sygdom (bortset fra tuberkulose) :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(Statsanstalten for sygeforsikring), Rom

b) tuberkulose :

Istituto nazionale della previdenza sociale (Statsanstalten
for social forsorg), Rom

c) arbejdsulykker og erhvervssygdomme :

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (Statsanstalten for ulykkesforsikring), Rom

E. LUXEMBOURG

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 6, stk . 1 :

Caisse de pension des employés privés (Privatfunktionæ
rernes pensionskasse), Luxembourg
eller

Etablissement d'assurance contro la vieillesse et l'invali

dité (institutionen for alders- og invalideforsikring), Lu
xembourg
2 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 11 , stk . 1 , artikel 13, stk . 2 og 3 , artikel 14,
stk . 1-3 :

Ministère de travail et de la sécurité sociale (Arbejds- og
socialministeriet), Luxembourg

3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 22 . stk . 1 :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Sta

tens sygekasse for arbejdere), Luxembourg
4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 80, stk . 2, artikel 81 , artikel 82, stk. 2, og

artikel 89 :

Office national de travail (Arbejdsdirektoratet) Luxem
bourg

5 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens

artikel 85, stk. 2 :

Den sygekasse, som den pågældende senest har været
tilsluttet

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 91 , stk . 2 :
a) Invaliditet, alderdom, dødsfald (pensioner) :

i) for funktionærer, herunder tekniske funk
tionærer bekræftiget i miner (under jor

den) :

Caisse de pension des employés privés (Privatfunktion æ
rernes pensionskasse), Luxembourg
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Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invali

dité (Alders- og invalideforsikringsanstalten), Luxembourg
b) Familieydelser :
i ) for personer, der er tilsluttet den under
punkt a) ii) nævnte institution :

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établis
sement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

(Børnetilskudskassen for arbejdere under alders- og in
valideforsikringsanstalten) , Luxembourg

ii) i de øvrige tilfælde :

Caisse d'allocations familiales des employés pres la Caisse
de pension des employés privés (Børnetilskudskassen for
funktionærer under Privatfunktionærernes pensionskasse)
Luxembourg

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 102, stk. 2 :

a ) sygdom , moderskab :

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Sta
tens sygekasse for arbejdere), Luxembourg

b) arbejdsulykker :

Association d'assurance contre les accidents , section in
dustrielle (Ulykkesforsikringsforbundet, industriafdelin
gen), Luxembourg

c) arbejdsløshed :

Office national du travail (Arbejdsdirektoratet), Luxem
bourg

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établis

d) familieydelser :

sement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
(Børnetilskudskassen for arbejdere under alders- og in

valideforsikringsanstalten), Luxembourg
8 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 113 , stk. 2 :
Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Stat

a) sygdom, moderskab :

ens sygekasse for arbejdere), Luxembourg
Association d'assurance contre les accidents , section

b) arbejdsulykker :

industrielle (Ulykkesforsikringsforbundet, industriafde
lingen), Luxembourg

F. NEDERLANDENE

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 , artikel 11 , stk. 1 , artikel 13 , stk . 2

og 3 , og artikel 14, stk. 1 og 2 :
2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 14, stk . 3 , for de hjælpeansatte ved De euro-,
pæiske Fællesskaber, der ikke er bosat i Neder

landene (kun for naturalydelser) :

Sociale Verzekeringsraad (Socialforskningsrådet), Haag

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Nederlan
denes almindelige gensidige sygekasse), Utrecht
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3 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 82, stk. 2 :

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nye almindelige
faglige forsikringsanstalt), Amsterdam

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens
artikel 102, stk. 2 :
a) refusioner i henhold til forordningens artikler

36 og 63 :
. b) refusioner i henhold til forordningens artikel 70 :

Ziekenfondsraad (Sygekasserådet), Amsterdam
Algemeen Werkloosheidsfonds (Centralarbejdsløsheds
kassen), Haag

c) refusioner i henhold til forordningens artikel 75 :

Sociale Verzekeringsbank (Socialforsikringsbanken),
Amsterdam

