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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA
TRYGGHETSSYSTEMEN

BESLUT nr A1
av den 12 juni 2009
om inrättande av ett samråds- och förlikningsförfarande när det gäller handlingars giltighet,
fastställande av tillämplig lagstiftning och utgivande av förmåner enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/01)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2)
med beaktande av artikel 76.3, 76.4 andra stycket och 76.6 i
förordning (EG) nr 883/2004 om skyldigheterna att samarbeta
för medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutioner i
syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av förordningarna,
med beaktande av artikel 5 i förordning (EG) nr 987/2009 om
rättsverkan för handlingar och styrkande underlag som visar en
persons ställning,
med beaktande av artikel 6 i förordning (EG) nr 987/2009 om
provisorisk tillämpning av lagstiftning och provisoriskt bevil
jande av förmåner vid skilda uppfattningar mellan institutio
nerna i två eller flera medlemsstater när det gäller fastställandet
av tillämplig lagstiftning,
(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

med beaktande av artikel 16 i förordning (EG) nr 987/2009 om
fastställande av ett förfarande för tillämpningen av artikel 13 i
förordning (EG) nr 883/2004,
med beaktande av artikel 60 i förordning (EG) nr 987/2009 om
fastställande av ett förfarande för tillämpningen av artikel 68 i
förordning (EG) nr 883/2004, och
av följande skäl:
(1)

En av de viktigaste faktorerna för att gemenskapsreglerna
om samordning av de nationella sociala trygghetssyste
men ska fungera väl är ett nära och effektivt samarbete
mellan myndigheterna och institutionerna i de olika med
lemsstaterna.

(2)

En del av ett gott samarbete i enlighet med förordning
arna är informationsutbytet mellan myndigheter, institu
tioner och personer, som ska grundas på principerna för
offentliga tjänster, effektivitet, aktivt stöd, snabbt tillhan
dahållande och tillgänglighet.

(3)

Det ligger i institutionernas, myndigheternas och berörda
personers intresse att all information som behövs för att
fastställa och bestämma en persons rättigheter och skyl
digheter lämnas eller utväxlas utan dröjsmål.
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Principen om lojalt samarbete, som också föreskrivs i
artikel 10 i fördraget, innebär också att institutionerna
ska göra en korrekt bedömning av fakta som är av be
tydelse för tillämpningen av förordningarna. När det rå
der tvivel om en handling är giltig eller om de styrkande
underlagen är korrekta eller när medlemsstaterna har
skilda uppfattningar om fastställandet av tillämplig lags
tiftning eller om vilken institution som ska utge för
månen ligger det i de personers intresse som omfattas
av förordning (EG) nr 883/2004 att institutionerna eller
myndigheterna i de berörda medlemsstaterna når en
överenskommelse inom rimlig tid.

(5)

I artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 987/2009 anges
hur en förlikning ska ske i sådana fall.

(6)

Genom dessa bestämmelser bekräftas och utvidgas EGdomstolens rättspraxis avseende rådets förordning (EEG)
nr 1408/71 (1), enligt vilken det har utformats ett stan
dardförfarande för tvister mellan medlemsstaterna när det
gäller intygens giltighet vid utsändning, som har konsoli
derats genom det tidigare beslut nr 181 av Europeiska
gemenskapernas administrativa kommission för social
trygghet för migrerande arbetare (2).
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ärendet får överlämnas till administrativa kommissionen
om ingen lösning kan hittas inom rimlig tid.

(11)

Medlemsstaterna har ansett att man behöver upprätta ett
standardförfarande som ska följas innan ett ärende får
överlämnas till administrativa kommissionen och att
man närmare behöver ange administrativa kommissio
nens roll vid sammanjämkningen av institutionernas
olika uppfattningar om tillämplig lagstiftning.

(12)

Ett liknande förfarande har redan fastställts i flera bilate
rala överenskommelser mellan medlemsstaterna. Dessa
överenskommelser har tjänat som modell för detta be
slut.

(13)

För att påskynda förfarandet är det lämpligt att kom
munikationen mellan institutionernas och myndigheter
nas kontaktpersoner sköts med elektroniska hjälpmedel.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(7)

(8)

(9)

(10)

I både artikel 5 och artikel 6 i förordning (EG) nr
987/2009 föreskrivs en möjlighet att hänskjuta ärendet
till administrativa kommissionen om ingen överenskom
melse kan nås mellan de berörda institutionerna eller
myndigheterna.

Enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 987/2009 ska detta
förfarande också följas när institutionerna eller myndig
heterna har skilda uppfattningar om tillämpningen av
artikel 13 i förordning (EG) nr 883/2004.

I artikel 60 i förordning (EG) nr 987/2009 finns en
liknande hänvisning till artikel 6 i samma förordning
när det råder skilda uppfattningar om vilken lagstiftning
som är tillämplig och har prioritet i fråga om familje
förmåner.

Dessa bestämmelser grundas på artikel 76.6 i förordning
(EG) nr 883/2004, där det föreskrivs att institutionen i
den behöriga medlemsstaten eller institutionen i bosätt
ningsmedlemsstaten vid problem med tolkningen eller
tillämpningen av den förordningen ska kontakta institu
tionerna i den eller de medlemsstater som berörs samt att

(1) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.
(2) EGT L 329, 14.12.2001, s. 73.

1. I detta beslut fastställs regler för ett samråds- och förlik
ningsförfarande som kan tillämpas i följande fall:

a) Ärenden där det råder tvivel om en handling är giltig
eller om de styrkande underlagen är korrekta med upp
gifter om en persons ställning för tillämpningen av för
ordning (EG) nr 883/2004 eller förordning (EG) nr
987/2009.

b) Ärenden där medlemsstaterna har skilda uppfattningar
om fastställandet av tillämplig lagstiftning.

2. Samråds- och förlikningsförfarandet ska följas innan ären
det får överlämnas till administrativa kommissionen.

3. Detta beslut ska gälla utan att det påverkar tillämpningen
av de administrativa förfaranden som ska följas enligt den
berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

4. Om ärendet har överklagats vid domstol eller förvaltnings
myndighet enligt nationell lagstiftning i den medlemsstat
där den institution som utfärdade den berörda handlingen
finns ska samråds- och förlikningsförfarandet avbrytas.
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5. Den institution eller myndighet som tvivlar på att en hand
ling som har utfärdats av en institution eller en myndighet i
en annan medlemsstat är giltig eller som inte godtar det
(provisoriska) fastställandet av tillämplig lagstiftning kallas
nedan den begärande institutionen. Institutionen i den andra
medlemsstaten kallas nedan den anmodade institutionen.

Första stadiet i samrådsförfarandet
6. Om någon av de situationer som avses i punkt 1 uppstår
ska den begärande institutionen kontakta den anmodade
institutionen för att begära nödvändiga förklaringar av
dess beslut och, i tillämpliga fall, för att dra tillbaka eller
ogiltigförklara den berörda handlingen eller för att ompröva
eller upphäva beslutet.

7. Den begärande institutionen ska motivera sin begäran, och
ange att detta beslut är tillämpligt, samt tillhandahålla de
styrkande underlag som begäran grundas på. Den ska ange
vem som kommer att vara institutionens kontaktperson
under det första stadiet i samrådsförfarandet.

8. Den anmodade institutionen ska utan dröjsmål per e-post
eller fax bekräfta mottagandet av begäran senast tio arbets
dagar från dagen för mottagandet av begäran. Den ska
också ange vem som kommer att vara institutionens kon
taktperson under det första stadiet i samrådsförfarandet.

9. Den anmodade institutionen ska så snart som möjligt un
derrätta den begärande institutionen om resultatet av sin
utredning, dock senast tre månader efter mottagandet av
begäran.

10. Om det ursprungliga beslutet bekräftas, upphävs och/eller
handlingen dras tillbaka eller ogiltigförklaras ska den anmo
dade institutionen underrätta den begärande institutionen.
Den ska också underrätta den berörda personen och i
lämpliga fall dennes arbetsgivare om sitt beslut och om
de förfaranden som gäller enligt sin nationella lagstiftning
för att överklaga detta beslut.

11. Om den anmodade institutionen inte kan slutföra sin ut
redning inom tre månader på grund av att ärendet är kom
plicerat eller på grund av att någon annan institution måste
medverka för att vissa uppgifter ska kunna kontrolleras får
den förlänga tidsfristen med högst tre månader. Den anmo
dade institutionen ska så snart som möjligt underrätta den
begärande institutionen om förlängningen, dock senast en
vecka innan den första tidsfristen löper ut, ange skälen till
dröjsmålet samt en preliminär tidpunkt för när utredningen
kommer att vara avslutad.

12. Vid yttersta undantagsfall får de berörda medlemsstaterna
komma överens om att göra undantag från de tidsfrister
som anges i punkterna 9 och 11, under förutsättning att
förlängningen är motiverad och står i proportion till de

C 106/3

individuella omständigheterna och att förlängningen är tids
begränsad.

Andra stadiet i samrådsförfarandet
13. Om institutionerna inte kan nå en överenskommelse under
det första stadiet i samrådsförfarandet eller om den anmo
dade institutionen inte har kunnat slutföra sin utredning
inom sex månader efter mottagandet av begäran ska insti
tutionerna underrätta sina behöriga myndigheter. Varje in
stitution ska utarbeta en sammanställning av sina åtgärder.

14. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får be
sluta att inleda det andra stadiet i samrådsförfarandet eller
att överlämna ärendet direkt till administrativa kommissio
nen.

15. Om de behöriga myndigheterna inleder den andra etappen i
samrådsförfarandet ska de utse varsin central kontaktperson
senast två veckor efter att de underrättats av institutionerna.
Kontaktpersonerna behöver inte nödvändigtvis ha direkt
behörighet på det område som ärendet avser.

16. Kontaktpersonerna ska sträva efter att nå en överenskom
melse i ärendet inom sex månader efter deras utnämning.
Kontaktpersonerna ska utarbeta varsin sammanställning av
sina åtgärder samt underrätta institutionerna om resultatet
av det andra stadiet i samrådsförfarandet.

Förlikningsförfarandet
17. Om en överenskommelse inte kan nås under samrådsför
farandet får de behöriga myndigheterna överlämna ärendet
till administrativa kommissionen. De behöriga myndighe
terna ska utarbeta varsitt utlåtande till administrativa kom
missionen med uppgift om de huvudsakliga tvistepunk
terna.

18. Administrativa kommissionen ska försöka jämka samman
ståndpunkterna inom sex månader efter det att ärendet
hänsköts till den. Den får besluta att lämna ärendet till
förlikningskommittén, som kan inrättas enligt administra
tiva kommissionens regler.

Slutbestämmelser
19. Medlemsstaterna ska varje år lämna en rapport till admi
nistrativa kommissionen med uppgift om i hur många tvis
ter förfarandet i detta beslut har tillämpats, inblandade
medlemsstater, huvudfrågor, förfarandets längd och resulta
tet av förfarandet.

20. Medlemsstaterna ska lämna sina första årliga rapporter se
nast tre månader efter det att detta beslut har tillämpats
under det första året.
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21. Administrativa kommissionen ska senast tre månader efter mottagandet av de första årliga rapporterna
utvärdera medlemsstaternas erfarenheter av tillämpningen av detta beslut, med beaktande av medlems
staternas rapporter. Administrativa kommissionen ska efter det första året besluta om rapporteringen
ska fortsätta att göras varje år eller inte.
22. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den
dag då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

24.4.2010
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BESLUT nr A2
av den 12 juni 2009
om tolkningen av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det
gäller tillämplig lagstiftning för utsända arbetstagare och egenföretagare som tillfälligt arbetar
utanför den behöriga staten
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/02)
bedriver sin verksamhet. Verkar vara något fel på de
engelska texten också.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

(3)

Det första avgörande villkoret för tillämpningen av
artikel 12.1 i förordningen är att det finns ett direkt
anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och den ar
betstagare som arbetsgivaren har anställt.

(4)

Skyddet för arbetstagaren och den rättssäkerhet som ar
betstagaren och den institution som han eller hon är
försäkrad hos har rätt till förutsätter att det ges fullstän
diga garantier för att det direkta anställningsförhållandet
upprätthålls under utsändningsperioden.

(5)

Det andra avgörande villkoret för tillämpningen av
artikel 12.1 i förordningen är att arbetsgivaren har an
knytning till den medlemsstat där denne är etablerad.
Möjligheten till utsändning bör därför begränsas till att
enbart omfatta företag som normalt bedriver sin verk
samhet i den medlemsstat vars lagstiftning den utsända
arbetstagaren fortfarande omfattas av. Detta innebär där
för att ovannämnda bestämmelser enbart gäller företag
som normalt bedriver omfattande verksamhet i den med
lemsstat där de är etablerade.

(6)

Vägledande perioder för anställda och egenföretagare bör
anges utan att det påverkar bedömningen i varje enskilt
fall.

(7)

Om den utsända arbetstagaren ställs till ett tredje företags
förfogande kan inga garantier längre ges för att det di
rekta anställningsförhållandet upprätthålls.

(8)

Det är nödvändigt att kunna utföra alla kontroller under
hela utsändningsperioden, särskilt i fråga om inbetalning
av avgifter och upprätthållande av det direkta anställ
ningsförhållandet, för att missbruk av ovannämnda regler
ska undvikas, och att se till att de administrativa instan
serna, arbetsgivarna och arbetstagarna får adekvat infor
mation.

med beaktande av artikel 12 i förordning (EG) nr 883/2004,

med beaktande av artiklarna 5, 6 och 14–21 i förordning (EG)
nr 987/2009, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EG) nr
883/2004, där det föreskrivs ett undantag från den all
männa regeln i artikel 11.3 a i samma förordning, syftar
särskilt till att främja friheten att tillhandahålla tjänster
för arbetsgivare som sänder ut arbetstagare till andra
medlemsstater än den där de är etablerade samt arbets
tagarnas frihet att flytta till andra medlemsstater. Bestäm
melserna syftar också till att undanröja hinder som kan
inskränka den fria rörligheten för arbetstagare och till att
uppmuntra ekonomisk integration samtidigt som man
undviker administrativa svårigheter, särskilt för arbets
tagarna och företagen.

Syftet med dessa bestämmelser är därmed att undvika
administrativa svårigheter för arbetstagarna, arbetsgivarna
och socialförsäkringsinstitutionerna som skulle följa av
tillämpningen av den allmänna regeln i artikel 11.3 a i
förordningen vid kortare sysselsättningsperioder i en
medlemsstat eller den stat där egenföretagaren normalt

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
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(9)

Arbetstagaren och arbetsgivaren måste vederbörligen in
formeras om de villkor som ska uppfyllas för att den
utsända arbetstagaren ska få fortsätta att omfattas av lags
tiftningen i det land från vilket han eller hon har sänts ut.

(10)

Företagens och arbetstagarnas situation bör bedömas och
kontrolleras av de behöriga institutionerna, med relevanta
garantier så att friheten att tillhandahålla tjänster och den
fria rörligheten för arbetstagare inte inskränks.

(11)

Enligt principen om lojalt samarbete, som föreskrivs i
artikel 10 i fördraget, har de behöriga institutionerna
ett antal skyldigheter vid tillämpningen av artikel 12 i
förordning (EG) nr 883/2004.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.
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bart innan denna tillträder anställningen”. Kortare perioder
kräver en bedömning i varje enskilt fall med beaktande av
alla övriga faktorer som är inblandade.

För att vid behov och i tvivelsmål kunna fastställa om en
arbetsgivare normalt bedriver omfattande verksamhet i den
medlemsstat där han eller hon är etablerad är den behöriga
institutionen i den medlemsstaten skyldig att undersöka alla
kriterier för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver, bl.a.
den plats där företaget har sitt säte och huvudkontor, den
administrativa personalstyrkans storlek i den medlemsstat
där företaget är etablerat och i den andra medlemsstaten,
den plats där de arbetstagare som ska sändas ut rekryteras
och den plats där de flesta avtal sluts med kunderna, den
lagstiftning som är tillämplig på de avtal som företaget har
ingått med sina arbetstagare respektive kunder, omsättningen
under en tillräckligt representativ period i varje berörd med
lemsstat samt antalet avtal som fullgjorts i den utsändande
staten. Denna uppräkning är inte uttömmande, eftersom kri
terierna måste anpassas till varje enskilt fall och hänsyn
måste tas till arten av den verksamhet som företaget bedriver
i den stat där det är etablerat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Bestämmelserna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 883/2004
ska tillämpas på en arbetstagare som omfattas av lagstift
ningen i en medlemsstat (utsändande stat) med anledning
av att arbete utförs som anställd hos en arbetsgivare och
som av den arbetsgivaren sänds ut till en annan medlemsstat
(sysselsättningsstat) för att där utföra arbete för samma ar
betsgivare.

Arbetet ska betraktas som utfört för arbetsgivaren i den
utsändande staten, om det har fastställts att arbetet utförs
för den arbetsgivaren och att det fortfarande finns ett direkt
anställningsförhållande mellan arbetstagaren och den arbets
givare som har sänt ut arbetstagaren.

För att fastställa om det fortfarande finns ett sådant direkt
anställningsförhållande, och att arbetstagaren därmed fort
farande förutsätts vara anställd hos den arbetsgivare som
har sänt ut honom eller henne, ska ett antal faktorer beaktas,
bl.a. ansvar för rekrytering, anställningsavtal, lön (utan att det
påverkar eventuella överenskommelser om lön till arbets
tagarna mellan arbetsgivaren i den utsändande staten och
företaget i sysselsättningsstaten), uppsägning samt befogen
het att bestämma arbetets art.

Vid tillämpningen av artikel 14.1 i förordning (EG) nr
987/2009 kan som vägledning det faktum att den berörda
personen under minst en månad har omfattats av lagstift
ningen i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad an
ses uppfylla det krav som avses med ordalydelsen ”omedel

2. Vid tillämpningen av artikel 14.3 i förordning (EG) nr
987/2009 ska bedömningen av huruvida kraven är uppfyllda
i den medlemsstat där personen är etablerad ske på grundval
av sådana kriterier som nyttjande av kontorsutrymmen, in
betalning av skatt, innehav av yrkeskort och ett momsregi
streringsnummer eller registrering hos handelskammare eller
yrkesorganisation. Som vägledning kan det faktum att den
berörda personen har bedrivit sin verksamhet under minst
två månader anses uppfylla det krav som avses med ordaly
delsen ”under en viss tid innan denne önskar utnyttja be
stämmelserna i den artikeln”. Kortare perioder kräver en
bedömning i varje enskilt fall med beaktande av alla övriga
faktorer som är inblandade.

3. a) I enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i detta beslut
ska artikel 12.1 i förordning (EG) nr 883/2004 fortsätta
att tillämpas på utsändning av personal om en arbets
tagare som sänts ut av ett företag i den utsändande staten
till ett företag i sysselsättningsstaten samtidigt är utsänd
till ett eller flera andra företag i samma sysselsättningsstat,
under förutsättning att arbetstagaren fortsätter att utföra
sitt arbete för det företag som sänt ut honom eller henne.
Detta kan särskilt vara fallet om företaget har sänt ut
arbetstagaren till en medlemsstat för att han eller hon
där samtidigt eller i följd ska utföra arbete för två eller
flera företag i samma medlemsstat. Den viktiga och av
görande faktorn är att arbetet fortsätter att utföras för det
utsändande företagets räkning.

Omedelbart på varandra följande utsändningar till olika
medlemsstater ska i varje enskilt fall innebära en ny ut
sändningsperiod i den mening som avses i artikel 12.1 i
förordning (EG) nr 883/2004.
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b) Ett kort avbrott i arbetstagarens arbete hos företaget i
sysselsättningsstaten ska oavsett orsak (t.ex. semester,
sjukdom, utbildning i det utsändande företaget) inte be
traktas som ett avbrytande av utsändningsperioden i den
mening som avses i artikel 12.1 i förordning (EG) nr
883/2004.

c) När en arbetstagare har avslutat en utsändningsperiod får
ingen ny utsändningsperiod för samma arbetstagare,
samma företag och samma medlemsstat tillåtas förrän
minst två månader har förflutit från den dag då den
föregående utsändningsperioden löpte ut. Undantag från
denna princip får dock medges vid särskilda omständig
heter.

4. Bestämmelserna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 883/2004
ska inte tillämpas eller ska upphöra att tillämpas särskilt
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ska uppfyllas för att han eller hon ska få fortsätta att
omfattas av denna lagstiftning. Den berörda personen
ska härigenom upplysas om att kontroller kan komma
att ske under hela den period han eller hon bedriver till
fällig verksamhet i sysselsättningsstaten för att säkerställa
att villkoren för utövandet av verksamheten inte har änd
rats. Dessa kontroller kan särskilt. avse inbetalningen av
avgifter och bibehållandet av den infrastruktur som krävs
för att bedriva verksamheten i den stat där personen är
etablerad.

b) Både den utsända arbetstagaren och arbetsgivaren ska
informera den behöriga institutionen i den utsändande
staten om alla ändrade förhållanden som uppstår under
utsändningsperioden, särskilt

— om en begärd utsändning inte har ägt rum,

a) om det företag till vilket arbetstagaren är utsänd ställer
denne till förfogande för ett annat företag i den medlems
stat där det är beläget,

— om verksamheten avbryts under andra omständighe
ter än den som avses i punkt 3 b i detta beslut,

b) om den arbetstagare som sänts ut till en medlemsstat
ställs till förfogande för ett företag som är beläget i en
annan medlemsstat,

— om den utsända arbetstagaren av sin arbetsgivare har
ställts till förfogande för ett annat företag i den ut
sändande staten, särskilt vid fusion eller överlåtelse av
företag.

c) om arbetstagaren anställs i en medlemsstat för att av ett
företag som är beläget i en annan medlemsstat sändas ut
till ett företag i en tredje medlemsstat.

5. a) Den behöriga institutionen i den medlemsstat vars lags
tiftning personen i fråga fortsätter att omfattas av i en
lighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 883/2004
ska i de fall som avses i detta beslut vederbörligen infor
mera den berörda arbetsgivaren och arbetstagaren om de
villkor som ska uppfyllas för att den utsända arbetstaga
ren ska få fortsätta att omfattas av denna lagstiftning.
Arbetsgivaren ska härigenom upplysas om att det under
hela utsändningsperioden kan ske kontroller för att fast
ställa att perioden inte har löpt ut. Dessa kontroller kan
bl.a. avse inbetalningen av avgifter och upprätthållandet
av ett direkt anställningsförhållande.

Den behöriga institutionen i den medlemsstat där den
berörda personen är etablerad, vars lagstiftning egenföre
tagaren fortsätter att omfattas av i enlighet med
artikel 12.2 i förordning (EG) nr 883/2004, ska veder
börligen informera egenföretagaren om de villkor som

c) Den behöriga institutionen i den utsändande staten ska
vid behov och på begäran lämna de upplysningar som
avses i punkt 5 b till institutionen i sysselsättningsstaten.

d) De behöriga institutionerna i den utsändande staten och i
sysselsättningsstaten ska samarbeta för att utföra ovan
nämnda kontroller och när det uppstår tvivel om tillämp
ningen av artikel 12 i förordning (EG) nr 883/2004.

6. De behöriga institutionerna ska bedöma och kontrollera de
situationer som omfattas av artikel 12 i förordning (EG) nr
883/2004 samt ge arbetsgivarna och arbetstagarna alla rele
vanta garantier så att friheten att tillhandahålla tjänster och
den fria rörligheten för arbetstagare inte inskränks. Särskilt
kriterierna för att bedöma om en arbetsgivare normalt be
driver sin verksamhet inom en stats territorium, om det finns
ett direkt anställningsförhållande mellan företaget och arbets
tagaren eller om en egenföretagare bibehåller den infrastruk
tur som krävs för att bedriva sin verksamhet i en stat ska
tillämpas konsekvent och enhetligt i samma eller liknande
situationer.
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7. Administrativa kommissionen ska uppmuntra samarbetet
mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter vid tillämp
ningen av artikel 12 i förordning (EG) nr 883/2004 samt
underlätta uppföljningsarbetet och utbytet av information,
erfarenheter och god praxis vid fastställandet och grade
ringen av kriterierna för bedömning av företagens och ar
betstagarnas situation och i samband med införda kontroll
åtgärder. För detta ändamål ska den för administrativa myn
digheter, företag och arbetstagare successivt utarbeta en
handledning med god praxis för utsändning av arbetstagare
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och för egenföretagares utövande av biverksamhet utanför
den stat där de är etablerade.
8. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

SV
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BESLUT nr E1
av den 12 juni 2009
om praktiska bestämmelser för övergångsperioden när det gäller det informationsutbyte med
elektroniska hjälpmedel som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
987/2009
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/03)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(2)

Det är nödvändigt att klargöra de grundprinciper som
institutionerna ska tillämpa under övergångsperioden.

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

(3)

Det förväntas att det efter den dag då de nya förordning
arna träder i kraft fortfarande kommer att finnas många
ansökningar under behandling, som grundas på rättighe
ter som uppkommit före denna dag i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 (3). När det gäller dessa
ansökningar föreslås därför att informationsutbytet nor
malt sett ska grundas på förfarandena i förordning (EEG)
nr 1408/71 och rådets förordning (EEG) nr 574/72 (4),
inklusive E-blanketterna.

(4)

Artikel 94.1 i förordning (EG) nr 987/2009 innebär att
en ansökan ska prövas dubbelt mot bakgrund av det
tidigare skälet och att den sökande ska få det största
beloppet.

(5)

I de allra flesta fall om inte i samtliga, kommer en an
sökan som grundas på de tidigare förordningarna i prak
tiken dock inte att leda till ett bättre resultat genom att
de nya förordningarna tillämpas. På grundval av detta
anses det därför orealistiskt att förvänta sig att institutio
nerna under dessa omständigheter ska tillämpa dubbla
förfaranden enligt förordningarna (EEG) nr 574/72 och
(EG) nr 987/2009.

(6)

I punkt 5 i beslut nr H1 (5) klargörs vad som gäller
beträffande de intyg (E-blanketter) och europeiska sjuk
försäkringskort (inklusive provisoriska intyg) som utfär
dats före den dag då förordningarna (EG) nr 883/2004
och (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

(7)

Under övergångsperioden får medlemsstaterna själva be
stämma när de är redo att ansluta sig till det elektroniska
utbytet av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) i sin helhet
eller i etapper område för område.

med beaktande av artikel 72 d i förordning (EG) nr 883/2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen, enligt vilken
administrativa kommissionen i största möjliga mån ska främja
användningen av ny teknik,

med beaktande av artikel 4 i förordning (EG) nr 987/2009,
enligt vilken överföringen av uppgifter mellan institutionerna
eller förbindelseorganen ska göras på elektronisk väg och ad
ministrativa kommissionen ska fastställa struktur, innehåll, for
mat och detaljerade arrangemang för utbyte av handlingar och
strukturerade elektroniska handlingar,

med beaktande av artikel 95 i förordning (EG) nr 987/2009 om
övergångsperioden, enligt vilken varje medlemsstat får tillämpa
en övergångsperiod på högst 24 månader för det elektroniska
informationsutbytet, räknat från den dag då tillämpningsförord
ningen träder i kraft, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 95 i förordning (EG) nr 987/2009 ges
administrativa kommissionen befogenhet att fastställa
praktiska arrangemang för de övergångsperioder som
kan behövas, i syfte att sörja för det uppgiftsutbyte
som behövs för tillämpning av grundförordningen och
tillämpningsförordningen.

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.
(3) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.
(4) EGT L 74, 27.3.1972, s. 1.
(5) Se sedan 13 i detta nummer av EUT.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Under övergångsperioden ska den vägledande principen
vara gott samarbete mellan institutionerna, pragmatism
och flexibilitet. Det allra viktigaste ska vara att garantera
en friktionsfri övergång för medborgare som utnyttjar sina
rättigheter i enlighet med de nya förordningarna.
2. Från och med den dag då förordning (EG) nr 883/2004
och förordning (EG) nr 987/2009 träder i kraft ska de Eblanketter som grundas på förordning (EEG) nr 1408/71
och förordning (EEG) nr 574/72 ersättas med pappersver
sioner av de strukturerade elektroniska handlingarna (SED).
3. De medlemsstater som har nationella elektroniska tillämp
ningar genom vilka E-blanketter tas fram eller som har
infört elektroniskt informationsutbyte (t.ex. genom Buildprojekt), vilka rimligen inte kan ändras inom denna tids
period, får utan hinder av punkt 2 fortsätta att använda
dessa system under övergångsperioden, under förutsättning
att medborgarnas rättigheter enligt de nya förordningarna
garanteras fullt ut.
4. Under övergångsperioden ska en institution alltid godta
relevant information i alla handlingar som utfärdas av en
annan institution, även om den grundas på format, innehåll
eller strukturer som är gamla. När det råder tvivel om en
medborgares rättigheter ska institutionen kontakta den ut
färdande institutionen i god samarbetsanda.
5. I enlighet med punkt 5 i beslut nr H1 ska de E-blanketter,
handlingar och europeiska sjukförsäkringskort (inklusive
provisoriska intyg) som utfärdats före den dag då förord
ningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 trädde i
kraft fortsätta att vara giltiga och ska beaktas av andra
medlemsstaters myndigheter även efter denna dag tills deras
egna giltighetstider löper ut eller tills de dras tillbaka eller
ersätts med de handlingar som utfärdas eller sänds i enlig
het med förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr
987/2009.
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6. Varje medlemsstat får på ett flexibelt sätt och i olika etap
per på område efter område införa det elektroniska utbytet
av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) när de har fått EESSIåtkomst genom sin kontaktpunkt. En medlemsstat kan
också välja att ansluta sig till EESSI först när alla områden
är åtkomliga.
7. Med EESSI-åtkomst avses att området/kontaktpunkt i fråga
både kan skicka och ta emot alla meddelanden inom det
berörda området till och från kontaktpunkterna i andra
medlemsstater.
8. Information om de områden och medlemsstater som är
anslutna till EESSI ska finnas i en förteckning som de na
tionella institutionerna har tillgång till och som också åter
ges i EESSI-katalogen. Medlemsstaterna ska skriftligen un
derrätta administrativa kommissionen före den dag de an
sluter sig.
9. Under övergångsperioden ska informationsutbytet mellan
två medlemsstater inom ett område ske antingen inom eller
utanför EESSI. Det ska inte finnas några blandformer, bort
sett från eventuella bilaterala överenskommelser som exem
pelvis kan avse gemensamma tester eller utbildning eller
liknande.
10. En standardutformning för pappersversionerna av de struk
turerade elektroniska handlingarna (SED), som ska faststäl
las av administrativa kommissionen, ska göras tillgänglig
för institutionerna.
11. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

SV
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C 106/11

BESLUT nr F1
av den 12 juni 2009
om tolkningen av artikel 68 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 när det
gäller prioritetsregler vid samtidig rätt till familjeförmåner
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/04)
retagare” genom hänvisning till ”en verksamhet eller en
likvärdig situation som betraktas som sådan vid tillämp
ningen av lagstiftningen om social trygghet i den med
lemsstat där denna verksamhet utövas eller denna situa
tion råder”.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SO
CIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
med beaktande av artikel 68 i förordning (EG) nr 883/2004,

(4)

Det är viktigt att det råder klarhet om vad som avses
med/över omfattningen av ”rättigheter som förvärvats på
grund av arbete som anställd eller verksamhet som egen
företagare” i artikel 68 i förordning (EG) nr 883/2004 för
att undvika oklarhet och olika tolkningar.

(5)

I ett mål där en arbetstagare tillfälligt förlorat sin ställ
ning som förvärvsarbetande på grund av att personen tog
ut obetald ledighet i samband med barnafödsel och vård
av barn hänvisade EG-domstolen (3) till artikel 73 i rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 (4) jämförd med
artikel 13.2 a i samma förordning (5). Sådan obetald le
dighet måste därför också betraktas som arbete som an
ställd eller verksamhet som egenföretagare vid tillämp
ning av artikel 68 i förordning (EG) nr 883/2004. I
samband med detta erinrade domstolen om att dessa
bestämmelser kan tillämpas endast så länge som den
berörda personen är anställd eller egenföretagare i den
mening som avses i artikel 1 a i förordning (EEG) nr
1408/71 (6), vilket innebär att personen ska omfattas av
minst en socialförsäkringsgren. Detta utesluter personer
som tar ut obetald ledighet och som inte omfattas av
något socialförsäkringssystem i den berörda medlemssta
ten.

(6)

På grund av att det finns så många olika system för
obetald ledighet i medlemsstaterna samt att nationella
lagar fortlöpande ändras går det inte att upprätta någon
uttömmande förteckning över de fall där en person un
der en period av ledighet kan anses arbeta som anställd
eller bedriva verksamhet som egenföretagare. Det är där
för inte lämpligt att närmare precisera alla de fall där
sådan obetald ledighet likställs med arbete som anställd
eller verksamhet som egenföretagare, eller de fall där det
nödvändiga nära sambandet med betald förvärvsverksam
het saknas.

med beaktande av artikel 1 a och b i förordning (EG) nr
883/2004, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

När familjeförmåner kan utges av flera medlemsstater ska
rätten till familjeförmåner i en medlemsstat där rätten
grundas på pensionsinkomst eller på bosättning innehål
las upp till ett belopp som motsvarar de familjeförmåner
som utges i en medlemsstat där rätten grundas på arbete
som anställd eller verksamhet som egenföretagare. Det är
därför viktigt att det råder klarhet om vilka andra perio
der som räknas som arbete som anställd eller verksamhet
som egenföretagare för att kunna fastställa prioritetsord
ningen vid samtidig rätt till förmåner.
Enligt lagstiftningen i vissa medlemsstater ska perioder
när arbetet som anställd eller verksamheten som egenfö
retagare tillfälligt avbryts på grund av semester, arbets
löshet, tillfällig arbetsoförmåga, strejker eller lockouter
behandlas antingen som perioder av arbete som anställd
eller verksamhet som egenföretagare för intjänande av
rätt till familjeförmåner eller som perioder utan förvärvs
verksamhet, som i förekommande fall antingen i sig eller
på grundval av tidigare arbete som anställd eller verk
samhet som egenföretagare medför utbetalning av famil
jeförmåner.
I artikel 1 a och b i förordning (EG) nr 883/2004 defi
nieras ”arbete som anställd och verksamhet som egenfö

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.
(3) Dom av den 7 juni 2005 i mål C-543/03, Dodl och Oberhollenzer v
Tiroler Gebietskrankenkasse.
(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.
(5) Nu artiklarna 67 och 11.3 a i förordning (EG) nr 883/2004.
(6) Nu artikel 1 c i förordning (EG) nr 883/2004.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Vid tillämpningen av artikel 68 i förordning (EG) nr
883/2004 ska familjeförmåner betraktas som förmåner
”som förvärvats på grund av arbete som anställd eller verk
samhet som egenföretagare”, särskilt
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ii) under betald ledighet, strejk eller lockout, eller

iii) under obetald ledighet för vård av barn så länge som
denna ledighet likställs med förvärvsverksamhet som
anställd eller egenföretagare enligt den berörda lagstiftningen.

a) genom faktiskt utövande av förvärvsverksamhet som an
ställd eller som egenföretagare, och
b) under perioder när sådan förvärvsverksamhet tillfälligt
avbrutits
i) till följd av sjukdom, moderskap, olycksfall i arbetet,
arbetssjukdom eller arbetslöshet så länge som lön el
ler andra förmåner, utom pension, utbetalas för dessa
försäkringsfall, eller

2. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

SV
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BESLUT nr H1
av den 12 juni 2009
om ramar för övergången från rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 till
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt om
tillämpningen av beslut och rekommendationer av administrativa kommissionen för samordning
av de sociala trygghetssystemen
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/05)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

(3)

Besluten nr 74–208 och rekommendationerna nr 14–23
av administrativa kommissionen för social trygghet för
migrerande arbetare, som fortfarande är i kraft, blir ob
soleta den dag då förordningarna (EEG) nr 1408/71 och
(EEG) nr 574/72 upphävs och förordningarna (EG) nr
883/2004 och (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

(4)

Vissa tillämpliga beslut och rekommendationer på grund
val av förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr
574/72 behöver anpassas till bestämmelserna i förord
ningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.

(5)

Institutionerna behöver få klarhet över och vägledning
för tillämpningen av administrativa kommissionens be
slut och rekommendationer på grundval av förordning
arna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 efter ikraft
trädandet av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG)
nr 987/2009.

(6)

På grund av lagstiftningens och sakfrågornas komplexitet,
snäva tidsramar och behovet av att prioritera vissa upp
gifter vid administrativa kommissionen kommer vissa av
besluten inte att kunna offentliggöras innan förordning
arna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 träder i
kraft, utan först i ett senare skede.

(7)

Vissa bestämmelser i tillämpliga beslut och rekommen
dationer på grundval av förordningarna (EEG) nr
1408/71 och (EEG) nr 574/72 integreras direkt i bestäm
melserna i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr
987/2009.

(8)

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

med beaktande av artiklarna 87–91 i förordning (EG) nr
883/2004,

med beaktande av artiklarna 64.7 och 93–97 i förordning (EG)
nr 987/2009, och

av följande skäl:

(1)

Förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009
träder i kraft den 1 maj 2010 och rådets förordningar
(EEG) nr 1408/71 (3) och (EEG) nr 574/72 (4) upphävs
samma dag, med undantag av de situationer som regleras
genom artikel 90.1 i förordning (EG) nr 883/2004 och
artikel 96.1 i förordning (EG) nr 987/2009.

(2)

Enligt artikel 87.8 i förordning (EG) nr 883/2004 och
artikel 94 i förordning (EG) nr 987/2009 ska ansök
ningar som lämnats in före dagen för ikraftträdandet av
dessa förordningar i princip fortsätta att regleras av den
lagstiftning som de omfattades av när de lämnades in och
bestämmelserna i dessa förordningar bara tillämpas på
ansökningar som lämnas in efter det att förordningarna
har trätt i kraft.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUT
EUT
EGT
EGT

L
L
L
L

166, 30.4.2004, s. 1.
284, 30.10.2009, s. 1.
149, 5.7.1971, s. 2.
74, 27.3.1972, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. De beslut och rekommendationer som hänvisar till förord
ningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 ska inte
tillämpas på de situationer som regleras genom förordning
arna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.
Dessa beslut och rekommendationer ska dock fortsätta att
vara tillämpliga i de fall då förordningarna (EEG) nr 1408/71
och (EEG) nr 574/72 fortsätter att gälla och har kvar sin
rättsverkan, särskilt de situationer som avses i artikel 90.1
andra strecksatsen i förordning (EG) nr 883/2004 och
artikel 96.1 andra strecksatsen i förordning (EG) nr
987/2009.
2. De beslut och rekommendationer som förtecknas i del A i
bilagan ska inte ersättas med något beslut eller någon re
kommendation avseende förordningarna (EG) nr 883/2004
och (EG) nr 987/2009.
3. De beslut och rekommendationer som förtecknas i del B i
bilagan ska ersättas med de nya beslut och rekommendatio
ner som anges avseende förordningarna (EG) nr 883/2004
och (EG) nr 987/2009.
4. De beslut som anges i del C i bilagan ska så snart som
möjligt anpassas av administrativa kommissionen så att de
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motsvarar bestämmelserna i förordningarna (EG) nr
883/2004 och (EG) nr 987/2009, eftersom principerna i
dessa beslut också måste tillämpas med avseende på dessa
förordningar.

5. De handlingar som krävs för tillämpningen av förordning
arna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 (dvs. E-blan
ketter, europeiska sjukförsäkringskort och provisoriska intyg)
och som utfärdats av de behöriga institutionerna och myn
digheterna och andra organ i medlemsstaterna innan förord
ningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 trädde i
kraft ska fortsätta att vara giltiga (trots att hänvisningarna
avser förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr
574/72) och ska även efter denna dag beaktas av andra
medlemsstaters institutioner, myndigheter och andra organ
tills deras egna giltighetstider löper ut eller tills de dras till
baka eller ersätts med de handlingar som utfärdas eller sänds
i enlighet med förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr
987/2009.

6. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

SV
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BILAGA
DEL A
(Beslut och rekommendationer som hänvisar till förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 och som inte ska
ersättas med något annat beslut eller någon annan rekommendation avseende förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG)
nr 987/2009)

Beslut:
Beslut nr 74

Beslut nr 146

Beslut nr 76

Beslut nr 148

Beslut nr 79

Beslut nr 151

Beslut nr 81

Beslut nr 152

Beslut nr 85

Beslut nr 156

Beslut nr 89

Beslut nr 167

Beslut nr 91

Beslut nr 171

Beslut nr 115

Beslut nr 173

Beslut nr 117

Beslut nr 174

Beslut nr 118

Beslut nr 176

Beslut nr 121

Beslut nr 178

Beslut nr 126

Beslut nr 180

Beslut nr 132

Beslut nr 192

Beslut nr 133

Beslut nr 193

Beslut nr 134

Beslut nr 197

Beslut nr 135

Beslut nr 198

Beslut nr 136

Beslut nr 199

Beslut nr 137

Beslut nr 201

Beslut nr 142

Beslut nr 202

Beslut nr 143

Beslut nr 204

Beslut nr 145

Rekommendationer:
Rekommendation nr 15

Rekommendation nr 19

Rekommendation nr 16

Rekommendation nr 20

Rekommendation nr 17

Rekommendation nr 23

DEL B
(Beslut och rekommendationer som hänvisar till förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 och som ska
ersättas samt motsvarande beslut och rekommendationer avseende förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr
987/2009)
Beslut på grundval av förordning (EEG) nr 1408/71
och förordning (EEG) nr 574/72

Motsvarande beslut avseende förordning (EG) nr 883/2004
och förordning (EG) nr 987/2009

Beslut nr 75

BESLUT nr P1

Beslut nr 83

BESLUT nr U1

Beslut nr 96

BESLUT nr P1

C 106/15

C 106/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut på grundval av förordning (EEG) nr 1408/71
och förordning (EEG) nr 574/72

Motsvarande beslut avseende förordning (EG) nr 883/2004
och förordning (EG) nr 987/2009

Beslut nr 99

BESLUT nr H1

Beslut nr 100

BESLUT nr H1

Beslut nr 101

BESLUT nr H1

Beslut nr 105

BESLUT nr P1

Beslut nr 139

BESLUT nr H1

Beslut nr 140

BESLUT nr H1

Beslut nr 160

BESLUT nr U2

Beslut nr 181

BESLUT nr A2

Beslut nr 189

BESLUT nr S1

Beslut nr 190

BESLUT nr S2

Beslut nr 191

BESLUT nr S1

Beslut nr 194

BESLUT nr S3

Beslut nr 195

BESLUT nr S3

Beslut nr 196

BESLUT nr S3

Beslut nr 200

BESLUT nr H3

Beslut nr 203

BESLUT nr S1

Beslut nr 205

BESLUT nr U3

Beslut nr 207

BESLUT nr F1

Rekommendationer på grundval av förordning (EEG) nr
1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72

Motsvarande rekommendationer avseende förordning
(EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009

Rekommendation nr 18

REKOMMENDATION nr U1

Rekommendation nr 21

REKOMMENDATION nr U2

Rekommendation nr 22

REKOMMENDATION nr P1

DEL C
(Beslut som hänvisar till förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 och som ska anpassas av administrativa
kommissionen)

Beslut nr 138

Beslut nr 175

Beslut nr 147 och 150

Beslut nr 206

Beslut nr 170 (inklusive nr 185)

Beslut nr 208
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C 106/17

BESLUT nr H2
av den 12 juni 2009
om arbetssätt och sammansättning i tekniska kommissionen för informationsbehandling vid
administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/06)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska främja och utveckla samarbetet
mellan medlemsstaterna genom att modernisera förfarandena
för informationsutbytet, särskilt genom att anpassa infor
mationsflödet mellan institutionerna till elektroniskt utbyte,
med beaktande av informationsbehandlingens utveckling i varje
medlemsstat, anta regler för en gemensam struktur för infor
mationsbehandlingstjänsterna, särskilt när det gäller säkerhet
och användning av standarder, samt fastställa närmare bestäm
melser om hur den gemensamma delen av dessa tjänster ska
fungera, och
med beaktande av artikel 73 i förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen, enligt vilken ad
ministrativa kommissionen ska inrätta och fastställa arbetssätt
och sammansättning för en teknisk kommission, som ska lämna
rapporter och motiverade yttranden innan administrativa kom
missionen fattar beslut enligt artikel 72 d.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Administrativa kommissionen ska inrätta den tekniska
kommission för informationsbehandling som föreskrivs i
artikel 73.1 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen. Kommissionen ska kallas tek
niska kommissionen.
2.
Tekniska kommissionen ska ha de uppgifter som före
skrivs i artikel 73.2 i förordning (EG) nr 883/2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen.
3.
Uppdraget avseende tekniska kommissionens specifika
uppgifter ska fastställas av administrativa kommissionen, som
får ändra dessa uppgifter efter behov.
Artikel 2
Tekniska kommissionen ska vid behov anta sina rapporter och
motiverade yttranden på grundval av teknisk dokumentation
(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

och undersökningar. Tekniska kommissionen får av nationella
myndigheter begära all information som den anser nödvändig
för att på ett adekvat sätt utföra sina uppgifter.

Artikel 3
1.
Tekniska kommissionen ska bestå av två ledamöter från
varje medlemsstat, varav en ska utses till ordinarie ledamot och
den andra till suppleant. Uppgifter om varje medlemsstats fö
reträdare ska lämnas till administrativa kommissionens general
sekreterare av medlemsstatens regeringsföreträdare i administra
tiva kommissionen.

2.
Rapporter och motiverade yttranden ska antas med enkel
majoritet av alla ledamöter i tekniska kommissionen. Varje med
lemsstat ska ha en röst som ska avges av den ordinarie leda
moten eller, om denne inte är närvarande, av dennes suppleant.
I tekniska kommissionens rapporter eller motiverade yttranden
ska det anges om de har antagits med enhällighet eller med
enkel majoritet. Minoritetens synpunkter eller reservationer ska
anges.

3.
Tekniska kommissionen får besluta att anta rapporter och
motiverade yttranden genom skriftligt förfarande om ett sådant
förfarande har godkänts vid ett föregående sammanträde i tek
niska kommissionen.

Ordföranden ska för detta ändamål överlämna den text som ska
antas till tekniska kommissionens ledamöter. Ledamöterna ska
ges en bestämd tidsfrist på minst tio arbetsdagar, inom vilken
de har möjlighet att ange om de avslår den föreslagna texten
eller avstår från att rösta. Om inget svar lämnas inom den
bestämda tidsfristen ska detta anses som en ja-röst.

Ordföranden får också besluta att inleda ett skriftligt förfarande
om ingen föregående överenskommelse har nåtts under ett sam
manträde i tekniska kommissionen. I sådana fall ska bara skrift
liga överenskommelser om den föreslagna texten räknas som jaröster och en tidsfrist på minst 15 arbetsdagar ska ges.

Ordföranden ska vid utgången av den bestämda tidsfristen upp
lysa ledamöterna om resultatet av omröstningen. Ett beslut som
fått det krävda antalet ja-röster ska anses som antaget den sista
dag som fastställts för den period inom vilken ledamöterna
ombetts lämna sitt svar.
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4.
Om en ledamot av tekniska kommissionen under det
skriftliga förfarandet föreslår en ändring av texten ska ordfö
randen antingen
a) påbörja det skriftliga förfarandet på nytt genom att delge
ledamöterna den föreslagna ändringen i enlighet med för
farandet i punkt 3, eller
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serna av dess åtgärder i det arbetsprogram som nämns i
artikel 7.
Artikel 6
Administrativa kommissionens sekretariat ska förbereda och or
ganisera tekniska kommissionens sammanträden och skriva
sammanträdesprotokollen.

b) inställa det skriftliga förfarandet för att få ärendet diskuterat
vid nästa sammanträde,

Artikel 7

beroende på vilket förfarande ordföranden finner lämpligt för
ärendet i fråga.

Tekniska kommissionen ska lägga fram ett detaljerat arbetspro
gram för administrativa kommissionen för godkännande. Tek
niska kommissionen ska också varje år till administrativa kom
missionen överlämna en verksamhets- och måluppfyllelserap
port, med eventuella förslag till ändring av arbetsprogrammet.

5.
Om en ledamot av tekniska kommissionen före utgången
av den fastställda tidsfristen för svar begär att den föreslagna
texten ska behandlas vid ett sammanträde med tekniska kom
missionen ska det skriftliga förfarandet inställas.

Artikel 8

Ärendet ska därefter behandlas vid tekniska kommissionens föl
jande sammanträde.

Alla åtgärder som tekniska kommissionen föreslår som medför
kostnader för Europeiska gemenskapernas kommission ska god
kännas av företrädaren för denna institution.
Artikel 9

6.
En företrädare för Europeiska gemenskapernas kommis
sion eller en av denne utsedd person ska fungera som rådgivare
i tekniska kommissionen.
Artikel 4
Ordförandeskapet i tekniska kommissionen ska innehas ett hal
vår i taget av antingen en ordinarie ledamot eller en annan
företrädare för den medlemsstat, vars företrädare i administra
tiva kommissionen innehar dess ordförandeskap under samma
tidsperiod. Ordföranden för tekniska kommissionen ska rappor
tera om tekniska kommissionens verksamhet i enlighet med de
önskemål som ordföranden i administrativa kommissionen har.
Artikel 5
Tekniska kommissionen får inrätta tillfälliga arbetsgrupper för
särskilda frågor. Tekniska kommissionen ska beskriva de upp
gifter som dessa arbetsgrupper ska arbeta med, inom vilken
tidsperiod uppdraget ska vara avslutat samt budgetkonsekven

De språk som ska användas i tekniska kommissionen är de som
erkänts som officiella språk för gemenskapens institutioner i
enlighet med artikel 290 i fördraget.
Artikel 10
De kompletterande bestämmelserna i den bifogade bilagan ska
även gälla för tekniska kommissionen.
Artikel 11
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tid
ning. Det ska tillämpas från och med den dag då Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (1) träder i
kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

(1) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
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BILAGA
KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR TEKNISKA KOMMISSIONEN
1. Deltagande i sammanträden
a) Om sittande ordförande är förhindrad att delta i något av tekniska kommissionens sammanträden ska dennes
suppleant fungera som ordförande.

b) Vid tekniska kommissionens sammanträden får ledamöterna åtföljas av en eller flera experter när de ämnen som
behandlas kräver detta. Varje delegation får normalt bestå av högst fyra personer.

c) Företrädaren för Europeiska gemenskapernas kommission eller en ledamot i sekretariatet eller en annan person som
utses av administrativa kommissionens generalsekreterare ska närvara vid alla sammanträden i tekniska kommis
sionen eller dess tillfälliga arbetsgrupper. Vid dessa sammanträden får också en företrädare för andra avdelningar
inom Europeiska gemenskapernas kommission delta, om detta är relevant för den fråga som behandlas.

2. Omröstning
a) När en av tekniska kommissionens ordinarie ledamöter är ordförande ska dennes suppleant rösta i dennes ställe.

b) Ordföranden ska ge alla närvarande ledamöter som lägger ned sin röst möjlighet att ange skälen till detta.

c) Om majoriteten av de närvarande ledamöterna lägger ned sina röster ska det förslag som tagits upp till omröstning
inte anses ha behandlats.

3. Dagordning
a) Sekretariatet ska i samråd med tekniska kommissionens ordförande upprätta en preliminär dagordning för varje
sammanträde i tekniska kommissionen. Innan en punkt förs upp på dagordningen får sekretariatet vid behov be de
berörda delegationerna att lämna ett skriftligt yttrande om denna fråga.

b) Den preliminära dagordningen ska i regel inbegripa de punkter som en ledamot eller företrädaren för Europeiska
gemenskapernas kommission önskat ta upp till behandling och, vid behov, tillhörande handlingar som har inkom
mit till sekretariatet senast 20 arbetsdagar före sammanträdets början.

c) Den preliminära dagordningen ska sändas minst tio arbetsdagar före varje sammanträdes öppnande till tekniska
kommissionens ledamöter, företrädaren för Europeiska gemenskapernas kommission och andra personer som
förväntas delta i sammanträdet. Handlingar som gäller punkter på dagordningen ska sändas till dem så snart
som möjligt.

d) Dagordningen ska godkännas av tekniska kommissionen vid varje sammanträdes öppnande. Det krävs enhällighet i
tekniska kommissionen för att en ytterligare punkt ska kunna läggas till på den preliminära dagordningen. Med
undantag för brådskande fall får tekniska kommissionens ledamöter lämna sitt slutliga ställningstagande vid nästa
sammanträde, när det gäller en punkt på den preliminära dagordningen vars handlingar inte har mottagits av dem
på deras språk fem arbetsdagar före sammanträdets öppnande.

4. Tillfälliga arbetsgrupper
a) Tillfälliga arbetsgrupper ska ledas av en expert som utses av ordföranden för tekniska kommissionen i samråd med
företrädaren för Europeiska gemenskapernas kommission eller i annat fall av en expert som företräder samma stat
som administrativa kommissionens ordförande.
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b) Den tillfälliga arbetsgruppens ordförande ska kallas till tekniska kommissionens sammanträde när en rapport från
den tillfälliga arbetsgruppen behandlas.
5. Administrativa frågor
a) Tekniska kommissionens ordförande får ge sekretariatet anvisningar för kommande sammanträden och för genom
förandet av de uppgifter som hör till tekniska kommissionen.
b) Tekniska kommissionen ska genom skriftlig kallelse, som sänds till ledamöterna och till företrädaren för Europeiska
gemenskapernas kommission tio arbetsdagar före sammanträdet, sammankallas av sekretariatet i samråd med
tekniska kommissionens ordförande.

24.4.2010
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BESLUT nr P1
av den 12 juni 2009
om tolkningen av artiklarna 50.4, 58 och 87.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
883/2004 när det gäller beviljande av invaliditetsförmåner, förmåner vid ålderdom och förmåner till
efterlevande
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/07)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artiklarna 50.4, 58 och 87.5 i förordning
(EG) nr 883/2004, och

då det är nödvändigt att klargöra tillämpningen av artiklarna
50.4, 58 och 87.5 i förordning (EG) nr 883/2004 och att den
vägledning som behövs till de institutioner som ansvarar för
tillämpningen av dessa bestämmelser.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) nr
883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I. Tillämpning av artikel 50.4 i förordning (EG)
nr 883/2004

1. En institution som utger en förmån ska automatiskt göra en
ny beräkning när den underrättas om att förmånstagaren
uppfyller villkoren för att beviljas en förmån enligt lagstift
ningen i en annan medlemsstat.

Någon ny beräkning ska inte göras om de perioder som
fullgjorts enligt lagstiftningen i de andra medlemsstaterna
(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

redan har beaktats för beviljandet av förmånen och inga
perioder har intjänats efter beviljandet av den ursprungliga
förmånen.

Om ytterligare villkor gäller (andra än fullgörande av försäk
ringsperioder), t.ex. krav på att ha uppnått en viss ålder för
beviljande av förmånen eller ändrat antal barn som ska be
aktas, ska dock detta automatiskt kräva att en ny beräkning
görs.

2. En institution som gör en ny beräkning av en förmån som
den tidigare har beviljat ska vid beräkningen beakta enligt sin
egen lagstiftning och enligt lagstiftningen i andra medlems
stater, alla försäkrings- och/eller bosättningsperioder samt
alla andra villkor som förmånstagaren uppfyller den dag då
den nyberäknade förmånen beviljas.

3. Den relevanta dagen ska vara den dag då försäkringsfallet
uppkom i den medlemsstat där villkoren för rätt till för
månen senast uppfylldes.

II. Tillämpning av artikel 58 i förordning (EG) nr 883/2004

4. En institution som beviljar ett tillägg i enlighet med
artikel 58 i förordning (EG) nr 883/2004 ska underrätta
den behöriga institutionen i alla andra medlemsstater enligt
vars lagstiftning förmånstagaren har rätt till en förmån som
beviljas i enlighet med bestämmelserna i kapitel 5 i förord
ningen.

5. Den behöriga institutionen i en annan medlemsstat som
utger förmåner enligt kapitel 5 i förordning (EG) nr
883/2004 till förmånstagaren ska i januari varje år under
rätta den institution som betalar ut tillägget om det förmåns
belopp som den betalar ut till förmånstagaren från och med
den 1 januari samma år.
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III. Tillämpning av artikel 87.5 i förordning (EG) nr 883/2004

6. När en person ansöker om omprövning av en invaliditetspension i enlighet med bestämmelserna i
artikel 87.5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska det inte vara nödvändigt att utföra en ny läkarunder
sökning, under förutsättning att uppgifterna i de handlingar som rör förmånstagaren kan anses vara
tillräckliga.
Om så inte är fallet får den berörda institutionen begära en ny läkarundersökning.
IV. Offentliggörande och ikraftträdande

7. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den
dag då förordning (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

24.4.2010
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BESLUT nr S1
av den 12 juni 2009
om det europeiska sjukförsäkringskortet
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/08)
behövs för att tillhandahålla sjukvård och återbetala kost
nader är läsbara med blotta ögat. Dessa uppgifter kan
även integreras i ett elektroniskt medium. Ett elektroniskt
medium kommer i ett senare skede att användas mer
generellt.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artikel 19 i förordning (EG) nr 883/2004 när
det gäller en försäkrad persons och dennes familjemedlemmars
rätt till de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvän
diga under vistelse i en annan medlemsstat än den behöriga
medlemsstaten, med beaktande av förmånernas karaktär och
vistelsens förväntade längd,

(3)

Det europeiska sjukförsäkringskortet måste utformas en
ligt en enhetlig modell som fastställs av administrativa
kommissionen, vilket dels bör bidra till att underlätta
tillgången till sjukvård, dels bör förebygga att kortet an
vänds på ett otillåtet eller bedrägligt sätt eller missbrukas.

(4)

Medlemsstaternas institutioner ska fastställa giltighets
tiden för de europeiska sjukförsäkringskort de utfärdar.
De bör då beakta den period det förutsätts att den för
säkrade personen har rätt till förmåner.

(5)

Vid särskilda skäl bör ett provisoriskt intyg med begrän
sad giltighetstid utfärdas. Särskilda skäl kan vara stöld
eller förlust av kortet eller avresa med alltför kort varsel
för att ett europeiskt sjukförsäkringskort ska hinna utfär
das. Den försäkrade personen eller institutionen i vistel
selandet kan begära ett provisoriskt intyg.

(6)

Det europeiska sjukförsäkringskortet bör användas vid
alla tillfälliga vistelser under vilka en försäkrad person
behöver sjukvård, oavsett om anledningen till vistelsen
är turism, yrkesverksamhet eller studier. Det kan dock
inte användas när det enda syftet med vistelsen utom
lands är att få sjukvård.

(7)

I enlighet med artikel 76 i förordning (EG) nr 883/2004
ska medlemsstaterna samarbeta för att införa förfaranden
som förhindrar att en person som förlorat sin rätt till
vårdförmåner vid sjukdom från en medlemsstat och fått
rätt till vårdförmåner från en annan medlemsstat fortsät
ter att använda det europeisk sjukförsäkringskort som
utfärdats av institutionen i den förstnämnda medlemssta
ten efter den dag då han eller hon förlorade sin rätt till
vårdförmåner från den medlemsstaten.

med beaktande av artikel 27.1 i förordning (EG) nr 883/2004,

med beaktande av artikel 25 A och C i förordning (EG) nr
987/2009, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15–16 mars
2002 beslutades det att ”ett europeiskt sjukförsäkrings
kort skall ersätta de nuvarande pappersformulär som
krävs för att erhålla sjukvård i en annan medlemsstat;
kommissionen kommer i detta syfte att lägga fram ett
förslag före Europeiska rådets vårmöte 2003; ett sådant
kort kommer att förenkla procedurerna utan att befint
liga rättigheter och skyldigheter förändras,” (punkt 34).

Eftersom sjukvårds- eller socialförsäkringskort används i
mycket varierad utsträckning i de olika medlemsstaterna
kommer det europeiska sjukförsäkringskortet till en bör
jan att införas i en sådan form där de uppgifter som

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

C 106/24

(8)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

De europeiska sjukförsäkringskort som har utfärdats in
nan förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG)
nr 987/2009 börjar tillämpas kommer att fortsätta att
vara giltiga tills den giltighetstiden som anges på dessa
kort löper ut.

24.4.2010

6. Det europeiska sjukförsäkringskortet och det provisoriska
intyget ska utformas enligt en enhetlig modell som upp
fyller de krav och tekniska specifikationer som anges ge
nom beslut av administrativa kommissionen.

Uppgifter på det europeiska sjukförsäkringskortet

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Allmänna principer

1. Det europeiska sjukförsäkringskortet intygar att en försäk
rad person eller en pensionstagare samt deras familjemed
lemmar som vistas i en annan medlemsstat än den behö
riga medlemsstaten har rätt till de vårdförmåner som av
medicinska skäl blir nödvändiga, med beaktande av för
månernas karaktär och vistelsens förväntade längd.

Det europeiska sjukförsäkringskortet får inte användas när
syftet med den tillfälliga vistelsen är att få vård.

7. Det europeiska sjukförsäkringskortet ska innehålla följande
uppgifter:

— Kortinnehavarens för- och efternamn

— Kortinnehavarens personnummer eller, om sådant sak
nas, den försäkrades nummer av vilket kortinnehava
rens rättigheter kan härledas

— Kortinnehavarens födelsedatum

— Kortets giltighetstid

— Den utfärdande medlemsstatens ISO-kod
2. Det europeiska sjukförsäkringskortet ska vara ett personligt
kort som utfärdas i kortinnehavarens namn.

3. Det europeiska sjukförsäkringskortets giltighetstid ska fast
ställas av den institution som utfärdar det.

4. Vårdförmåner som utges av institutionen i vistelsemedlems
staten på grundval av ett giltigt europeiskt sjukförsäkrings
kort ska återbetalas av den behöriga institutionen i enlighet
med gällande bestämmelser. Ett giltigt europeiskt sjukför
säkringskort är ett kort där den giltighetstid som anges på
kortet inte har löpt ut.

Den behöriga institutionen får inte avvisa återbetalning av
kostnader för förmåner på grund av att personen i fråga
inte längre är försäkrad hos den institution som har utfär
dat det europeiska sjukförsäkringskortet, förutsatt att för
månerna har utgetts till innehavaren av kortet eller det
provisoriska intyget under kortets eller intygets giltighetstid.

5. Om särskilda skäl hindrar utfärdandet av ett europeiskt
sjukförsäkringskort ska den behöriga institutionen utfärda
ett provisoriskt intyg med begränsad giltighetstid. Det pro
visoriska intyget kan begäras av den försäkrade personen
eller av institutionen i vistelselandet.

— Den behöriga institutionens identifikationsnummer och
förkortning

— Kortets nummer

Användning av det europeiska sjukförsäkringskortet

8. Det europeiska sjukförsäkringskortet får användas vid alla
tillfälliga vistelser under vilka en försäkrad person behöver
vårdförmåner, oavsett om anledningen till vistelsen är tu
rism, yrkesverksamhet eller studier.

9. Det europeiska sjukförsäkringskortet intygar att kortinneha
varen i vistelsemedlemsstaten har rätt till de vårdförmåner
vid sjukdom som av medicinska skäl blir nödvändiga och
som utges under en tillfällig vistelse i en annan medlems
stat i syfte att undvika att kortinnehavaren tidigare än pla
nerat tvingas återvända till den behöriga staten eller bosätt
ningsstaten för att få den behandling som han eller hon
behöver.

Syftet med dessa förmåner är att den försäkrade personen
ska kunna fortsätta sin vistelse under trygga medicinska
förhållanden.
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10. Det europeiska sjukförsäkringskortet omfattar inte vårdför
måner vid sjukdom när syftet med vistelsen är att få vård.
11. Det europeiska sjukförsäkringskortet garanterar att kort
innehavaren i vistelsemedlemsstaten behandlas på samma
sätt (förfaranden och taxor) som personer som omfattas
av sjukförsäkringen i den staten.
Samarbete mellan institutionerna för att undvika missbruk av
det europeiska sjukförsäkringskortet

12. Om en person förlorar sin rätt till vårdförmåner vid sjuk
dom enligt lagstiftningen i en medlemsstat och får rätt till
vårdförmåner enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat
ska de berörda medlemsstaternas institutioner samarbeta

C 106/25

för att undvika att personen i fråga fortsätter att använda
det europeisk sjukförsäkringskort som utfärdats av institu
tionen i den förstnämnda medlemsstaten efter det att han
eller hon förlorat sin rätt till vårdförmåner från den med
lemsstaten. Institutionen i den sistnämnda staten ska i före
kommande fall utfärda ett nytt europeiskt sjukförsäkrings
kort.
13. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

C 106/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

24.4.2010

BESLUT nr S2
av den 12 juni 2009
om tekniska specifikationer för det europeiska sjukförsäkringskortet
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/09)
en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten
eller bosättningslandet. De behöriga institutionerna i de
medlemsstater som så önskar får därför redan i den
första etappen integrera de uppgifter som avses i detta
skäl i elektronisk form, t.ex. som ett chip eller en mag
netremsa.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SO
CIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
med beaktande av administrativa kommissionens beslut nr S1
av den 12 juni 2009 om det europeiska sjukförsäkringskor
tet (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

För att underlätta betalning och återbetalning av kost
nader för vårdförmåner som utgetts på grundval av det
europeiska sjukförsäkringskortet måste de tre huvudpar
terna, dvs. de försäkrade, vårdgivarna och institutionerna,
enkelt kunna känna igen och godta kortet genom en
enhetlig utformning och enhetliga specifikationer.
De uppgifter som direkt ska kunna läsas på det europe
iska sjukförsäkringskortet anges i punkt 7 i beslut nr S1.
Införandet av ett europeiskt sjukförsäkringskort med di
rekt läsbara uppgifter är den första etappen i ett arbete
som ska leda till att uppgifter i elektronisk form används
för att intyga rätt till vårdförmåner vid tillfällig vistelse i

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
(3) Se sedan 23 i detta nummer av EUT.

(3)

Om särskilda skäl hindrar utfärdandet av ett europeiskt
sjukförsäkringskort ska ett provisoriskt intyg enligt en
enhetlig modell utfärdas.
I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Utformningen och specifikationerna för det europeiska sjuk
försäkringskortet ska fastställas i enlighet med bilaga I till
detta beslut.
2. Modellen för det provisoriska intyget ska fastställas i enlighet
med bilaga II till detta beslut.
3. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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BILAGA I
Tekniska specifikationer för utformningen av det europeiska sjukförsäkringskortet
1.

INLEDNING
I enlighet med de beslut som administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har
fattat i denna fråga ska det europeiska sjukförsäkringskortet tillhandahålla en minimiuppsättning uppgifter som kan
läsas med blotta ögat och som ska användas i en annan medlemsstat än försäkrings- eller bosättningsstaten för att
— identifiera den försäkrade, den behöriga institutionen och kortet, och
— visa att innehavaren har rätt till sjukvård under en tillfällig vistelse i en annan medlemsstat.
De modeller som visas nedan grundas på de tekniska specifikationer som anges i detta dokument, men utgör
endast exempel.

Figur 1
Exempel på framsida

Figur 2
Exempel på baksida

Kortets framsida och baksida har olika struktur, men de uppgifter som kan läsas med blotta ögat förekommer i
samma ordning på båda modellerna (dvs. oberoende av vilken sida som används för kortet). Detta är resultatet av
en kompromiss mellan den unika modell som krävs för kortet och de strukturella skillnaderna mellan de båda
sidorna, samtidigt som man ser till att framsidan och baksidans övergripande stil är enhetlig.
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HÄNVISNING TILL STANDARDER
Standard

Dokumenttitel/Beskrivning

Utfärdat den

ISO 3166-1

Koder för framställning av länders namn och deras underavdelningar – del
1: Landsbeteckningar

1997

ISO/IEC 7810

Transaktionskort – Fysiska egenskaper

1995

ISO/IEC 7816

Identifikationskort – Aktivt kort

ISO 8859-serien

Del 1: Fysiska egenskaper

1998

Del 2: Kontaktdon

1999

8-bits kodade grafiska teckenmängder

1998

Del 1–4: Latinskt alfabet nr 1–4
EN 1867

3.

SPECIFIKATIONER

3.1

Definitioner

Identifikationskort – Applikationer för hälso- och sjukvård – nummer
system och regler för registrering av utfärdare

1997

Framsidan är den sida där eventuell mikroprocessor finns. Baksidan är den sida där eventuell magnetremsa finns.
Om kortet varken är försett med mikroprocessor eller magnetremsa, kommer den information som anges i detta
dokument att finnas på framsidan av kortet.
3.2

Övergripande struktur
Det europeiska sjukförsäkringskortets format överensstämmer med ID-1-formatet (53,98 mm högt, 85,60 mm
brett och 0,76 mm tjockt). Om det europeiska sjukförsäkringskortet utgörs av en etikett som ska sättas fast på
baksidan av ett nationellt kort, gäller inte det ID-1-kriterium som rör tjockleken.

3.2.1. Det europeiska sjukförsäkringskortet: framsida
Bakgrunden är indelad i två delar genom en axel som delar kortet vertikalt med del 1 till vänster (53 mm bred)
och del 2 till höger.
Följande styrlinjer skapar fyra fria fält:—
— Tre vertikala styrlinjer
a) 5 mm från kortets vänstra kant
b) 21,5 mm från kortets vänstra kant
c) 1 mm från kortets högra kant
— Tre horisontella styrlinjer
d) 2 mm från kortets övre kant
e) 17 mm från kortets övre kant
f) 5 mm från kortets nedre kant
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a) Kort utan mikrochip

b) Kort med mikrochip

3.2.2 Det europeiska sjukförsäkringskortet: baksida
Bakgrunden är indelad i två delar genom en axel som delar kortet horisontellt i två lika stora delar. Del 1 är den
övre delen och del 2 den nedre delen. Följande styrlinjer skapar fem fria fält:
Följande styrlinjer skapar fem fria fält:
— Symmetriskt placerade
g) 9 mm från kortets vänstra kant
h) i mitten av kortet
i) 9 mm från kortets högra kant
— Vertikalt
j) 3 mm från kortets vänstra kant
k) 3 mm från kortets högra kant
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— Horisontellt
l)

i mitten av kortet

m) 2 mm från kortets nedre kant
c) Med magnetremsa

d) Utan magnetremsa

3.3

Bakgrund och grafiska inslag

3.3.1 Bakgrundens färger
Bakgrunden har följande färgskala (1):
— Del 1 är mörkblå blandat med lila (2).
— Del 2 är en gråblå nyans (3) som är något mörkare skuggad från mitten till kortsidorna.
— Uppgiftsfälten består av vita remsor som används som bakgrund för de olika individuella uppgiftsraderna
(se nedan).
(1) Tekniska uppgifter om färgskalan kan fås på begäran från administrativa kommissionens sekretariat. Uppgifterna lämnas i lämpligt
format enligt bästa praxis inom tryckbranschen (t.ex. som Quark Xpress-fil). Man använder fyrfärgssystemet (CMYK) och alla bilder är i
TIFF-format).
2
( ) CMYK-referenserna för denna färg är C78 M65 Y21 K7.
3
( ) CMYK-referenserna för den grå färgen är C33 M21 Y13 K1 och för den blå C64 M46 Y16 K2.
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Skuggning har använts på del 2 och uppgiftsfältet för att ge intryck av relief när ljuset faller från kortets övre
vänstra hörn.
Den fria ytan har samma färg som antingen del 2 (utan skuggning) eller uppgiftsfältet.
3.3.2 EU-märke
EU-märket består av EU:s stjärnor i vitt:
— Med placering på kortets framsida har EU-märket en diameter på 15 mm och sitter vertikalt under styrlinje ”d”.
Märket är horisontellt centrerat i del 2 av bakgrunden.
— Med placering på kortets baksida har EU-märket en diameter på 10 mm och sitter symmetriskt längs den
vertikala axeln ”i”. Märket sitter centralt i linje med den fria ytan.
Ett annat märke används för länder som utfärdar EU-kortet, men som inte är medlemmar i Europeiska unionen.
3.3.3 Uppgiftsfält
Uppgiftsfältet består av 4 mm höga vita uppgiftsremsor (fem på framsidan respektive fyra på baksidan) med 2 mm
mellanrum:
— När uppgiftsfältet finns på kortets framsida är det centralt placerat mellan de vertikala styrlinjerna ”b” och ”c”
och de horisontella styrlinjerna ”e” och ”f”.
— När uppgiftsfältet finns på kortets baksida är det symmetriskt placerat längs den vertikala axeln ”h” och mellan
de vertikala styrlinjerna ”j” och ”k” och ovanför den horisontella styrlinjen ”m”.
3.3.4 Fri yta
Den fria ytan finns på baksidan av EU-kortet och kan användas för nationella ändamål. Här kan man t.ex. placera
en remsa för underskrift eller någon text eller logotyp. Innehållet har dock inget rättsligt värde, eftersom den fria
ytan används enbart för informationsändamål.
Den fria ytan har följande placering:
— När EU-kortet finns på kortets framsida är baksidan en fri yta, utan specifikationer.
— När EU-kortet finns på ett annat korts baksida förblir där en fri yta tillänglig, utan andra specifikationer än dess
mått (10 mm hög och 52 mm bred). Denna fria yta är symmetriskt placerad längs den vertikala axeln ”h” och
centrerad i området mellan magnetremsan och uppgiftsfälten. Här kan kortutfärdaren placera en remsa för
underskrift eller text.
— Om det inte finns någon magnetremsa, är den fria ytans höjd 20 mm i stället för 10 mm.
3.4

Förbestämda uppgifter

3.4.1 Kortnamn
Fältnamn

Kortnamn

Beskrivning

Det gemensamma namnet på kortet enligt administrativa kommissionens beslut nr
190.

Position

På framsidan: under den horisontella styrlinjen ”d” och till höger om den vertikala
styrlinjen ”a”.
På baksidan: symmetriskt placerat längs den vertikala axeln ”h” och centrerat i området
mellan magnetremsan och kortets övre kant.
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Fältnamn

Kortnamn

Värden

Värdet ”Europeiska sjukförsäkringskortet” anges på ett av Europeiska unionens officiella
språk.

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter
på framsidan respektive 6 punkter på baksidan, vit färg, med ett teckenavstånd kom
primerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge.

Längd

40 tecken.

Anm.:

Det är helt och hållet medlemsstatens ansvar att se till att namnet anges korrekt på den
utfärdande medlemsstatens språk.

3.4.2 Överskrift
Fältnamn

Överskrift

Beskrivning

Överskriften anger uppgiftsfältets betydelse.

Position

I övre delen av varje fält med personuppgifter
I övre delen av varje fält med personuppgifter Vänsterjustering för överskriften på
vänster sida och högerjustering för överskriften på höger sida.

Värden

Värdena skrivs på ett av Europeiska unionens officiella språk och omfattar följande
(med utgångspunkt i den engelska texten):
1. (Ingen överskrift för angivande av blankettyp)
2. (Ingen överskrift för den utfärdande medlemsstatens identifikationsnummer)
3. Efternamn
4. Förnamn
5. Födelsedatum
6. Personligt identifikationsnummer
7. Institutionens identifikationsnummer
8. Kortets identifikationsnummer
9. Giltighetstid

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 5 punkter, med ett
teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge.
Radavstånd: 2 punkter plus teckenstorlek.

Längd

Efter behov för varje fast värde enligt ovan

Anm.:

Varje överskrift identifieras entydigt med ett nummer för att möjliggöra att korten
motsvarar varandra på olika språk.
Det är helt och hållet medlemsstatens ansvar att se till att överskriften anges korrekt på
den utfärdande medlemsstatens språk.

3.4.3 Utfärdande stat
Fältnamn

Den utfärdande statens identifikationsnummer

Beskrivning

Identifikationskod för kortutfärdarens stat.

Position

Fält 2: Centralt placerat inom EU-märket med en vit kvadrat (4 mm hög och 4 mm
bred).

Värden

Landets ISO-kod med två tecken (ISO 3166–1).
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Fältnamn

Den utfärdande statens identifikationsnummer

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter,
svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt
teckenläge.

Längd

2 tecken.

Anm.:

I stället för koden ”GB” används koden ”UK” som är Förenade kungarikets ISO-kod.
Varje medlemsstat använder bara en kod.

3.5

Personuppgifter
När det gäller personuppgifterna är följande drag gemensamma:
— Överensstämmer med EN 1387 i fråga om teckenuppsättning: Latinskt alfabet nr 1–4 (ISO 8859-1-4).
— ord behöver förkortas på grund av platsbrist ska detta visas genom en punkt.
Uppgifterna kommer att tryckas (laser eller värmeöverföring) eller graveras in på kortet.
Texten kommer inte att vara i relief. Uppgifterna placeras enligt nedanstående schema.

Figur 3
Modell för uppgiftsfält – framsida

Figur 4
Modell för uppgiftsfält – baksida

3.5.1 Tomt fält (tidigare Angivande av blanketttyp)
Tomt fält

Fältnamn

Beskrivning
Position

Fält 1:
— På framsidan: under den horisontella styrlinjen ”d” och till vänster om den vertikala
styrlinjen ”c”.
— På baksidan: symmetriskt placerat längs den vertikala axeln ”g” och centralt i linje
med den fria ytan.
I båda fall: inom en 4 mm hög och 10 mm bred vit rektangel.
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3.5.2 Uppgifter om kortinnehavaren
Observera att kortinnehavaren kan vara en annan förmånstagare än den försäkrade, eftersom kortet är personligt.
Fältnamn

Kortinnehavarens namn

Beskrivning

Kortinnehavarens efternamn enligt den utfärdande medlemsstatens sed.

Position

Fält 3

Värden

—

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter,
svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och
normalt teckenläge.
Vänsterjustering.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

Högst 40 tecken.

Anm.:

I fältet för efternamn kan eventuella titlar, namnkomplettering och prefix ingå.

Fältnamn

Kortinnehavarens förnamn och mellannamn

Beskrivning

Kortinnehavarens förnamn och mellannamn enligt den utfärdande medlemsstatens sed.

Position

Fält 4

Värden

—

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter,
svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt
teckenläge.
Vänsterjustering.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

Högst 35 tecken.

Anm.:

I fältet för förnamn kan en eller flera initialer ingå.

Fältnamn

Födelsedatum

Beskrivning

Kortinnehavarens födelsedatum enligt den utfärdande medlemsstatens sed.

Position

Fält 5

Värden

DD/MM/ÅÅÅÅ – dvs. dag/månad/år

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg,
med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt tecken
läge.
Vänsterjustering på framsidan respektive högerjustering på baksidan.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

10 tecken, inklusive snedstreck mellan varje grupp.

Anm.:

—
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Fältnamn

Kortinnehavarens personliga identifikationsnummer

Beskrivning

Det personliga identifikationsnummer som används av den utfärdande medlemsstaten.

Position

Fält 6

Värden

Se tillämpligt personligt identifikationsnummer.

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg,
med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt tecken
läge.
Högerjustering på framsidan respektive vänsterjustering på baksidan.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

Högst 20 tecken för ID-koden.

Anm.:

Kortinnehavarens personliga identifikationsnummer eller, om sådant saknas, identifika
tionsnumret på den försäkrade från vilken kortinnehavarens rättigheter härleds.
Personliga bestämningar, t.ex. kön eller ställning som familjemedlem, kan inte ges ett
eget fält på kortet. De kan dock inkluderas i det personliga identifikationsnumret.

3.5.3. Uppgifter om den behöriga institutionen
Fältnamn

Institutionens namn

Beskrivning

”Institutionen” är den behöriga försäkringsinstitutionen.

Position

Fält 7, del 1

Värden

Förkortning i stället för institutionens fullständiga namn.

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter,
svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt
teckenläge.
Fält 7 är högerjusterat och del 1 ligger till höger om del 2.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

Högst 15 tecken.
Två mellanslag och ett bindestreck skiljer del 1 från del 2.
Längden på denna del kan utökas i den omfattning som längden på del 2 kan minskas.
Förkortningen anges för att upptäcka eventuella dataregistreringsproblem i identifika
tionskoden för institutionen (fält 7, del 2), vilket möjliggör en kvalitetskontroll av
institutionens identifikationsnummer.

Anm.:

Institutionens fullständiga namn fås genom förkortningen eller identifikationskoden för
institutionen, t.ex. genom ett webbaserat verktyg på Internet.
Inga punkter används i förkortningen.

Fältnamn

Institutionens identifikationsnummer

Beskrivning

Identifikationskod som nationellt ges ”institutionen”, dvs. den behöriga försäkringsinsti
tutionen.

Position

Fält 7, del 2

Värden

Se nationell kodförteckning över behöriga institutioner.
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Fältnamn

Format

Institutionens identifikationsnummer

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg,
med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt tecken
läge.
Fält 7 är högerjusterat och del 2 ligger till vänster om del 1.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Längd

4–10 tecken.

Anm.:

Ev. kompletterande aktuell och historisk information som är nödvändig för att kom
municera med institutionen kan läggas ut på Internet med hjälp av ett verktyg som
fungerar som kunskapscentrum.
Den behöriga institutionen behöver inte vara densamma som förbindelseorganet eller
den organisation som ansvarar för återbetalningen mellan länderna eller för det tek
niska utfärdandet av det europeiska sjukförsäkringskortet. Denna information kan
också läggas ut på Internet med hjälp av ett verktyg som fungerar som kunskapscent
rum.

3.5.4. Uppgifter om kortet
Fältnamn

Kortets logiska identifikationsnummer

Beskrivning

Logiskt individuellt nummer som varje kort tilldelas av kortutfärdaren som unik iden
tifikation. Det består av två delar – identifikationsnumret för kortutfärdaren och kortets
serienummer.

Position

Fält 8

Värden

De första 10 tecknen identifierar kortutfärdaren enligt standard EN 1867 från 1997.
De sista 10 tecknen är det unika serienumret.
Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg,
med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt tecken
läge.

Format

Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd

20 tecken (som inleds med det antal nollor som behövs för att kortets unika serie
nummer ska ha 10 tecken).

Anm.:

I de medlemsstater som utfärdar europeiska sjukförsäkringskort utan elektronisk kom
ponent kan ett tillfälligt registeringsförfarande användas för att tilldela ett identifika
tionsnummer för kortutfärdaren i stället för det officiella förfarande som beskrivs i
standard EN 1867.
Detta logiska kortidentifikationsnummer måste göra det möjligt att kontrollera kort
uppgifterna mot de uppgifter som den utfärdande organisationen har för samma
logiska nummer, t.ex. för att minska risken för bedrägerier eller för att fastställa
eventuella felaktiga uppgifter när kortuppgifterna behandlas i samband med ansökan
om återbetalning.

Fältnamn

Giltighetstid

Beskrivning

Slutdatum för den period under vilken kortinnehavaren har rätt till sjukvård under en
tillfällig vistelse i en annan medlemsstat än den försäkrande medlemsstaten.

Position

Fält 9

Värden

DD/MM/ÅÅÅÅ – dvs. dag/månad/år

Format

Typsnitt ”Verdana True Type” eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg,
med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt tecken
läge.
Högerjustering.
Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
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Fältnamn

3.6.

Giltighetstid

Längd

10 tecken, inklusive snedstreck mellan varje grupp.

Anm.:

En medlemsstat har rätt att begära återbetalning för vårdkostnader som uppkommit
under kortets giltighetstid. Den period under vilken kortinnehavaren har rätt till vård
förmåner kan dock skilja sig från kortets giltighetstid.

Säkerhetskrav
Kortutfärdaren har det fulla ansvaret för alla säkerhetsåtgärder, eftersom detta organ har de bästa möjligheterna att
bedöma risker och vidta lämpliga åtgärder.
Om EU-kortet placeras på baksidan av ett nationellt kort, omfattas det av alla säkerhetsåtgärder som gäller för det
nationella kortet. Som en extra säkerhetsåtgärd föreslås dock att vissa uppgifter måste vara desamma på båda
sidorna av kortet.
Om andra inslag än de ovanstående betraktas som nödvändiga säkerhetsåtgärder (t.ex. bild på kortinnehavaren) ska
kortets andra sida användas för detta.
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BILAGA II
Modell för det provisoriska intyg som ersätter det europeiska sjukförsäkringskortet
1. INLEDNING
Ett provisoriskt intyg (nedan kallat intyget) kan utfärdas till den försäkrade enbart på begäran och i syfte att tillfälligt
ersätta det europeiska sjukförsäkringskortet.
Intyget har samma format i alla medlemsstater. På intyget anges de uppgifter som finns på det europeiska sjukförsäkrings
kortet (fält 1–9) i samma ordning som på kortet samt uppgifter om intygets ursprung och giltighetstid (fält a–d).
2. MODELL FÖR INTYG
Se nästa sida.
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BESLUT nr S3
av den 12 juni 2009
om fastställande av de förmåner som omfattas av artiklarna 19.1 och 27.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 25 A 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 987/2009
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/10)
tas av denna bestämmelse. EG-domstolen har i ett avgö
rande (3) fastställt att ”nödvändig vård” inte får tolkas på
så sätt att det begränsas enbart till de fall där den vård
som ges har blivit nödvändig på grund av plötsligt upp
kommen sjukdom. I synnerhet medför inte den omstän
digheten att den vård som krävs till följd av den försäk
rade personens förändrade hälsotillstånd vid tillfällig vis
telse i en annan medlemsstat kan ha samband med ett
redan befintligt sjukdomstillstånd som denne känner till,
t.ex. en kronisk sjukdom, att villkoren för tillämpningen
av dessa bestämmelser inte är uppfyllda.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
(4)

Artikel 25 A 3 i förordning (EG) nr 987/2009 måste
tolkas på sådant sätt att vårdförmåner i samband med
graviditet och barns födelse omfattas av denna bestäm
melse. Denna bestämmelse gäller dock inte när syftet
med den tillfälliga vistelsen utomlands är att föda barn.

(5)

I enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr
883/2004 har administrativa kommissionen uppmanats
att upprätta en förteckning över vårdförmåner som, för
att de ska kunna utges under en vistelse i en annan
medlemsstat, av praktiska skäl förutsätter en överens
kommelse på förhand mellan den berörda personen
och den institution som tillhandahåller vården.

(6)

Syftet med den förhandsöverenskommelse som föreskrivs
i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 883/2004 är att ga
rantera kontinuitet i den vård som en försäkrad behöver
vid vistelse i en annan medlemsstat.

(7)

Med hänsyn till detta syfte är de viktigaste kriterierna för
att fastställa vilka vårdförmåner som kräver en förhands
överenskommelse mellan patienten och den vårdgivande
enheten i en annan medlemsstat att vården är livsnöd
vändig och att den kan ges enbart vid specialiserade
medicinska enheter och/eller med särskild personal eller
utrustning. En icke uttömmande förteckning över dessa
kriterier finns i bilagan till detta beslut.

med beaktande av artiklarna 19 och 27 i förordning (EG) nr
883/2004 avseende vårdförmåner vid tillfällig vistelse i en an
nan medlemsstat än den behöriga staten,

med beaktande av artikel 25 A 3 i förordning (EG) nr
987/2009, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Enligt artiklarna 19.1 och 27.1 i förordning (EG) nr
883/2004 har en försäkrad person vid tillfällig vistelse
i en annan medlemsstat än bosättningslandet rätt att få
de vårdförmåner som av medicinska skäl blir nödvändiga,
med beaktande av förmånernas karaktär och vistelsens
förväntade längd.

Enligt artikel 25 A 3 i förordning (EG) nr 987/2009 ska
de förmåner som avses i artikel 19.1 i förordning (EG) nr
883/2004 gälla de vårdförmåner som utges i vistelse
medlemsstaten, enligt dess lagstiftning, och som av me
dicinska skäl är nödvändiga för att den försäkrade per
sonen inte ska vara tvungen att före slutet av sin plane
rade vistelse återvända till den behöriga medlemsstaten
för att få den nödvändiga vården.

Artikel 25 A 3 i förordning (EG) nr 987/2009 måste
tolkas på sådant sätt att alla vårdförmåner som utges i
samband med kroniska eller befintliga sjukdomar omfat

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.
(3) Dom av den 25 februari 2003 i mål C-326/00, Ioannidis.
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enskommelse på förhand mellan den försäkrade personen
och den vårdgivande enheten så att det garanteras att vården
finns att tillgå under den berörda personens vistelse i en
annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten eller bo
sättningslandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. De vårdförmåner som ska utges i enlighet med artiklarna
19.1 och 27.1 i förordning (EG) nr 883/2004 och
artikel 25 A 3 i förordning (EG) nr 987/2009 ska omfatta
förmåner i samband med kroniska eller befintliga sjukdomar
och förmåner i samband med graviditet och barns födelse.
2. Vårdförmåner, inklusive förmåner i samband med kroniska
eller befintliga sjukdomar eller i samband med barns födelse,
ska inte omfattas av dessa bestämmelser när syftet med vis
telsen i en annan medlemsstat är att få sådan vård.

En icke uttömmande förteckning över vård som uppfyller
dessa kriterier finns i bilagan till detta beslut.
4. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

3. All livsnödvändig medicinsk vård som kan ges enbart vid en
specialiserad medicinsk enhet och/eller med särskild personal
och/eller utrustning ska i princip vara föremål för en över

BILAGA
— njurdialys
— syrgasbehandling
— särskild astmabehandling
— ekokardiografi vid kroniska autoimmuna sjukdomar
— kemoterapi

C 106/41

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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BESLUT nr U1
av den 12 juni 2009
om artikel 54.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 när det gäller höjda
arbetslöshetsförmåner för familjemedlemmar
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/11)
lemsstat där den behöriga myndigheten är belägen får
vidarebefordras först efter det att den arbetslöshetsperiod
för vilken förmånen ska utbetalas har inletts.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
med beaktande av artikel 54.2 och 54.3 i förordning (EG) nr
987/2009, och

(5)

Retroaktiva utbetalningar av höjda arbetslöshetsförmåner
för familjemedlemmar ska göras för den period som fö
regår dagen för inlämningen av uppgifterna avseende de
familjemedlemmar som är bosatta inom en annan med
lemsstat territorium än den medlemsstat där den behö
riga institutionen är belägen, förutsatt att ovannämnda
personer redan försörjdes av den arbetslösa personen
när den arbetslöshetsperiod för vilken förmånen ska ut
betalas inleddes.
I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

I enlighet med artikel 54.3 i förordning (EG) nr
987/2009 ska den behöriga institutionen i en medlems
stat, enligt vars lagstiftning arbetslöshetsförmånernas
storlek skiljer sig åt beroende på antalet familjemedlem
mar, vid beräkningen av förmånen även beakta antalet
familjemedlemmar som är bosatta inom en annan med
lemsstats territorium än den medlemsstat där den behö
riga institutionen är belägen.

(2)

I enlighet med artikel 2.2 i ovannämnda förordning ska
institutionerna utan dröjsmål lämna eller utbyta alla upp
gifter som är nödvändiga för att fastställa rättigheter och
skyldigheter för de personer som omfattas av förordning
(EG) nr 883/2004.

(3)

De handlingar och strukturerade elektroniska handlingar
som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 987/2009 är
bevismedel avseende den berörda personens rättigheter,
men sådana handlingar behöver inte vara utfärdade för
att dessa rättigheter ska gälla.

(4)

Handlingar som avser familjemedlemmar som är bosatta
inom en annan medlemsstats territorium än den med

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

1. Om handlingen som avser familjemedlemmar sänds efter att
den arbetslöshetsperiod för vilken förmånen ska utbetalas
har inletts ska detta inte leda till att familjemedlemmarna
börjar förvärva den höjda arbetslöshetsförmånen vid en se
nare tidpunkt, vilket ska fastställas enligt lagstiftningen i den
behöriga staten.
2. Om den institution som sänder den handling som avses i
punkt 1 inte kan intyga att familjemedlemmarna inte beaktas
vid beräkningen av arbetslöshetsförmåner som utges till en
annan person enligt lagstiftningen i den medlemsstat inom
vars territorium de är bosatta, ska den berörda personen ha
rätt att komplettera intyget genom en försäkran om detta.
3. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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BESLUT nr U2
av den 12 juni 2009
om tillämpningsområdet för artikel 65.2 i Europaparlamentets
883/2004 när det gäller rätt till förmåner vid arbetslöshet för
gränsarbetare, som under sin senaste anställningsperiod eller
egenföretagare var bosatta inom en annan medlemsstats
medlemsstatens

och rådets förordning (EG) nr
helt arbetslösa personer, utom
period med verksamhet som
territorium än den behöriga

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/12)
uppfattningar om detta mellan institutionerna i två eller
flera medlemsstater.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

(5)

Av artikel 1 f i förordning (EG) nr 883/2004 följer att
gränsarbetare anses ha sin bosättningsort i ett annat land
än det land där de förvärvsarbetar, vilket i enlighet med
artikel 11.3 a i den förordningen är den behöriga staten,
och att det därmed inte råder något tvivel om att dessa
arbetstagare omfattas av artikel 65 i samma förordning.

(6)

De kategorier av personer som avses i artiklarna 11.4
och 13 i ovannämnda förordning och de personer som
omfattas av en sådan överenskommelse som avses i
artikel 16 i samma förordning kan i vissa fall ha sin
bosättningsort i en annan medlemsstat än den stat som
fastställs som behörig enligt dessa artiklar.

(7)

För att fastställa i vilken stat de personer som tillhör
dessa kategorier har sina bosättningsorter måste en un
dersökning göras i varje enskilt fall, och för de personer
som avses i artikel 13.1 a och 13.2 a i förordning (EG)
nr 883/2004 måste en sådan undersökning göras med
avseende på deras försäkringstillhörighet.

(8)

Enligt artikel 65.5 i förordning (EG) nr 883/2004 över
går ansvaret för utbetalningen av förmåner från den be
höriga staten till det land där den berörda personen är
bosatt om han eller hon anmäler sig till arbetsförmed
lingen i det landet.

(9)

Även om detta för närvarande kan godtas när det gäller
gränsarbetare och vissa andra kategorier som också be
håller starka band till sitt ursprungsland skulle det inte
längre kunna godtas om en alltför vid tolkning av be
greppet ”bosättning” skulle utvidga tillämpningsområdet
för artikel 65 i förordning (EG) nr 883/2004 till att gälla
alla personer som relativt stadigvarande förvärvsarbetar
som anställda eller egenföretagare i en medlemsstat och
som har lämnat kvar sina familjer i ursprungslandet.

med beaktande av artikel 65.2 och 65.5 i förordning (EG) nr
883/2004, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 65 i förordning (EG) nr 883/2004 finns särskilda
regler för beviljande och utbetalning av förmåner vid
arbetslöshet till arbetslösa personer som under sin se
naste anställningsperiod eller period med verksamhet
som egenföretagare var bosatta i en annan medlemsstat
än den behöriga staten.

(2)

Den avgörande faktorn för att artikel 65 i ovannämnda
förordning ska kunna tillämpas fullt ut är att den berörda
personen under sin senaste anställningsperiod eller period
med verksamhet som egenföretagare var bosatt i en an
nan medlemsstat än den vars lagstiftning han eller hon
omfattades av, vilken inte nödvändigtvis är den medlems
stat där han eller hon var anställd eller arbetade som
egenföretagare.

(3)

Enligt definitionen i artikel 1 j i ovannämnda förordning
avser termen ”bosättning” den ort där en person är sta
digvarande bosatt och termen ”vistelse” enligt definitio
nen i artikel 1 k tillfällig bosättning.

(4)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 987/2009 anges kriterier
för fastställande av bosättningsort när det råder skilda

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

C 106/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Artikel 65.5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska särskilt gälla
a) de personer som avses i artikel 11.4 i ovannämnda för
ordning,
b) de personer som avses i artikel 13 i ovannämnda förord
ning och som normalt förvärvsarbetar inom två eller flera
medlemsstaters territorium,
c) de personer som omfattas av en sådan överenskommelse
som avses i artikel 16.1 i ovannämnda förordning,
om de under sin senaste anställningsperiod eller period med
verksamhet som egenföretagare var bosatta i en annan med
lemsstat än den behöriga staten.

24.4.2010

2. De personer som avses i punkt 1 och som under den senaste
period de förvärvsarbetade som anställda eller egenföretagare
omfattades av lagstiftningen i en annan medlemsstat än den
stat där de förvärvsarbetade ska ha rätt till förmåner enligt
bestämmelserna i lagstiftningen i bosättningslandet, som om
de tidigare har omfattas av den lagstiftningen.
3. Vid tillämpningen av detta beslut ska bosättningslandet fast
ställas i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr
987/2009.
4. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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BESLUT nr U3
av den 12 juni 2009
om innebörden av begreppet ”delvis arbetslös” när det gäller de arbetslösa personer som avses i
artikel 65.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/13)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

(5)

Bedömningen huruvida en anknytning till arbete finns
eller kvarstår ska göras enbart enligt den nationella lags
tiftningen i anställningsstaten.

(6)

Syftet med skyddet för arbetslösa personer enligt
artikel 65 i förordningen skulle inte uppnås om en per
son som fortfarande var anställd av samma företag i en
annan medlemsstat än den medlemsstat inom vars terri
torium personen är bosatt – samtidigt som hans eller
hennes förvärvsverksamhet tillfälligt upphör – trots detta
skulle betraktas som helt arbetslös och vara tvungen att
vända sig till institutionen på bosättningsorten för att få
arbetslöshetsförmåner.

med beaktande av artikel 65.1 i förordning (EG) nr 883/2004,
och

av följande skäl:

(1)

I artikel 65.2 i förordning (EG) nr 883/2004 föreskrivs
för personer som är helt arbetslösa ett undantag från den
allmänna principen i artikel 11.3 a i samma förordning
om att den som förvärvsarbetar inom en medlemsstats
territorium ska omfattas av denna medlemsstats lagstift
ning (lex loci laboris).

(2)

Enhetliga gemenskapskriterier måste tillämpas för att fast
ställa huruvida en person ska betraktas som delvis arbets
lös i enlighet med artikel 65.1 och 65.2 i ovannämnda
förordning. En sådan bedömning kan inte göras på
grundval av kriterier utifrån nationell lagstiftning.

(3)

Eftersom de nationella socialförsäkringsinstitutionerna i
de olika medlemsstaterna i praktiken har gjort olika tolk
ningar när det gäller fastställandet av vilken typ av arbets
löshet det är fråga om är det viktigt att precisera inne
börden av denna artikel så att de ovannämnda institutio
nerna kan införa enhetliga och avvägda kriterier för dess
tillämpning.

(4)

I enlighet med artikel 65.2 i förordning (EG) nr
883/2004 ska en helt arbetslös person som inte längre
har någon anknytning till den behöriga medlemsstaten få
arbetslöshetsförmåner från institutionen på sin bosätt
ningsort.

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Vid tillämpningen av artikel 65.1 i förordning (EG) nr
883/2004 ska fastställandet av arbetslöshetens art – dvs.
hel eller partiell arbetslöshet – grundas på ett konstaterande
huruvida det fortfarande finns eller helt saknas en avtalsenlig
anknytning till anställning mellan parterna, och inte på läng
den av ett eventuellt tillfälligt uppehåll i förvärvsverksamhe
ten.

2. Om en person fortfarande är anställd av ett företag i en
annan medlemsstat än den medlemsstat inom vars territo
rium han eller hon är bosatt, men arbetet tillfälligt upphör
samtidigt som han eller hon när som helst kan återuppta sin
anställning, ska han eller hon betraktas som delvis arbetslös
och de förmåner som följer av detta utges av den behöriga
institutionen i anställningsstaten, i enlighet med artikel 65.1 i
ovannämnda förordning.

3. Om en person helt saknar avtalsenlig anknytning till anställ
ning och inte längre har någon anknytning till den medlems
stat där han eller hon var anställd – exempelvis på grund av
att anställningsavtalet har sagts upp eller löpt ut – ska han
eller hon betraktas som helt arbetslös, i enlighet med
artikel 65.2 i ovannämnda förordning och förmånerna utges
av institutionen på bosättningsorten.
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4. Om en egenföretagare inte bedriver någon förvärvsverksamhet i den medlemsstat där han eller hon är
verksam ska han eller hon betraktas som helt arbetslös i enlighet med artikel 65.2 i ovannämnda
förordning och förmånerna utges av institutionen på bosättningsorten.
5. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den
dag då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

24.4.2010
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REKOMMENDATION nr P1
av den 12 juni 2009
om domen i Gottardo-målet, enligt vilken förmåner som föreskrivs för det egna landets medborgare
i en bilateral konvention om social trygghet som slutits mellan en medlemsstat och ett tredjeland
också ska beviljas arbetstagare som är medborgare i övriga medlemsstater
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/14)
som fullgjorts i Schweiz och Italien, i enlighet med vad
som föreskrivs för landets egna medborgare i den bilate
rala konventionen mellan Italien och Schweiz.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMEN
DATION

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artikel 72 c i förordning (EG) nr 883/2004,
enligt vilken administrativa kommissionen ska främja och ut
veckla samarbetet mellan medlemsstaterna och deras institutio
ner i frågor som rör social trygghet, och

(4)

Domstolens utslag i detta mål innebär följande: När en
medlemsstat ingår en internationell bilateral konvention
om social trygghet med ett tredjeland, och det i denna
konvention föreskrivs att försäkringsperioder som full
gjorts för förvärv av förmåner vid ålderdom i tredjeländer
ska beaktas, måste enligt grundprincipen om likabehand
ling denna medlemsstat bevilja samma förmåner för
medborgare från övriga medlemsstater som för sina
egna medborgare i enlighet med konventionen, såvida
inte medlemsstaten kan lämna en objektiv motivering
till att inte göra detta (punkt 34).

(5)

Domstolen angav i detta sammanhang att den tolkning
som domstolen gjorde av begreppet ”lagstiftning” i
artikel 1 j i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (4) (nu
varande artikel 1.1 i förordning (EG) nr 883/2004) inte
får inverka på varje medlemsstats skyldighet att följa
principen om likabehandling som fastslagits enligt
artikel 39 i fördraget åsidosätts.

(6)

Domstolen ansåg att en eventuell förändring av jämvik
ten och ömsesidigheten i en bilateral konvention mellan
en medlemsstat och ett tredjeland inte var en objektiv
motivering till att en medlemsstat som är part i denna
konvention inte utvidgar de förmåner som föreskrivs för
landets egna medborgare enligt konventionen till att även
gälla medborgare från övriga medlemsstater.

(7)

Domstolen godtog inte heller den motivering som gällde
en eventuell ökning av den ekonomiska bördan eller den
motivering som avsåg administrativa problem vid sam
arbetet med de behöriga myndigheterna i de berörda
tredjeländerna, som en anledning för den medlemsstat
som är part i den bilaterala konventionen att åsidosätta
de skyldigheter som följer av fördraget.

(8)

Det är viktigt att alla konsekvenser av denna viktiga dom
utreds för de unionsmedborgare som utnyttjat den fria
rörligheten och flyttat till en annan medlemsstat.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(1 )

Förordning (EG) nr 883/2004, som antagits på grundval
av artiklarna 42 och 308 i fördraget, är ett viktigt in
strument för utövandet av de grundläggande rättigheter
som föreskrivs i fördraget.

Principen om likabehandling oavsett medborgarskap är
en viktig garanti för den fria rörligheten för arbetstagare
enligt artikel 39 i fördraget. Detta innebär att all diskri
minering av migrerande arbetstagare i förhållande till den
egna medlemsstatens arbetstagare ska undanröjas när det
gäller anställning, lön och övriga arbetsvillkor.

I Gottardo-målet (3) drog EG-domstolen slutsatser av
denna princip i artikel 39 i fördraget för en person
som var bosatt inom gemenskapen och hade arbetat i
Frankrike, Italien och Schweiz. Personen i fråga hade inte
förvärvat tillräckliga rättigheter för att få pension i Italien
och hade därför ansökt om sammanläggning av perioder

EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
(3) Dom av den 15 januari 2002 i mål C-55/00, Elide Gottardo mot
Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS), REG 2002, s. I-413.

(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.
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Det bör därför preciseras att bilaterala konventioner om
social trygghet mellan en medlemsstat och ett tredjeland
ska tolkas på så sätt att förmåner som föreskrivs för
medborgare i den medlemsstat som är part i konventio
nen i princip också ska beviljas medborgare i övriga
medlemsstater som befinner sig i samma objektiva situa
tion.
Utöver denna enhetliga tillämpning av Gottardo-domen i
enskilda fall bör även befintliga bilaterala konventioner
ses över. I artikel 307 i fördraget föreskrivs att ”den eller
de berörda medlemsstaterna [skall] vidta alla lämpliga
åtgärder för att undanröja det som är oförenligt [med
fördraget]” när det gäller konventioner som tidigare slu
tits. I artikel 10 i fördraget föreskrivs för samma med
lemsstater att de ”skall avstå från varje åtgärd som kan
äventyra att fördragets mål uppnås” när det gäller kon
ventioner som slutits efter den 1 januari 1958 eller den
dag då de ansluts till Europeiska gemenskapen.
När det gäller nya bilaterala konventioner om social
trygghet som ingås mellan en medlemsstat och ett tredje
land är det viktigt att erinra om att konventionerna bör
innehålla en uttrycklig hänvisning till principen om lika
behandling oavsett medborgarskap för medborgare i en
annan medlemsstat som har utnyttjat rätten till fri rör
lighet inom en medlemsstat som är part i den berörda
konventionen.

(12)

Tillämpningen av domen i Gottardo-målet i enskilda fall
beror till stor del på tredjeländernas samarbete, eftersom
dessa länder måste intyga de försäkringsperioder som
personen i fråga har fullgjort i dessa länder.

(13)

Administrativa kommissionen bör behandla denna fråga,
eftersom domen i Gottardo-målet gäller tillämpningen av
principen om likabehandling när det gäller social trygg
het.
I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.
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HÄRIGENOM REKOMMENDERAS BEHÖRIGA AVDELNINGAR OCH
INSTITUTIONER FÖLJANDE.

1. De fördelar i en konvention om social trygghet mellan en
medlemsstat och ett tredjeland som gäller pension för an
ställda och egenföretagare och som åtnjuts av den som är
medborgare i medlemsstaten bör i princip åtnjutas av an
ställda och egenföretagare som är medborgare i övriga med
lemsstater och som befinner sig i samma objektiva situation,
i enlighet med principerna om likabehandling och ickedis
kriminering av medborgare från övriga medlemsstater som
har utövat sin rätt till fri rörlighet enligt artikel 39 i fördraget
i förhållande till medlemsstatens egna arbetstagare.

2. Nya bilaterala konventioner om social trygghet som ingås
mellan en medlemsstat och ett tredjeland bör innehålla en
uttrycklig hänvisning till principen om likabehandling oav
sett medborgarskap för medborgare i en annan medlemsstat
som har utnyttjat rätten till fri rörlighet inom en medlems
stat som är part i den berörda konventionen.

3. Medlemsstaterna bör underrätta institutionerna i de stater
med vilka de slutit konventioner om social trygghet vars
bestämmelser bara gäller ländernas egna medborgare om
konsekvenserna av domen i Gottardo-målet samt uppmana
dem att samarbeta vid tillämpningen av domstolens utslag.
Medlemsstater som har slutit bilaterala konventioner med
samma tredjeländer kan ta gemensamma initiativ för att
uppmana till sådant samarbete. Detta samarbete är naturligt
vis en nödvändig förutsättning för iakttagandet av rättspraxis.

4. Denna rekommendation ska offentliggöras i Europeiska unio
nens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den dag
då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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REKOMMENDATION nr U1
av den 12 juni 2009
om tillämplig lagstiftning för arbetslösa personer som förvärvsarbetar på deltid i en annan
medlemsstat än bosättningsstaten
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/15)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMEN
DATION

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artiklarna 11.3 a och 16.1 i förordning (EG)
nr 883/2004 och artikel 18 i förordning (EG) nr 987/2009,
och

(5)

I den persons intresse som avses i skäl 1 är det önskvärt
att en sådan person fortsätter att omfattas av lagstift
ningen i sitt bosättningsland, både när det gäller inbetal
ning av avgifter med anledning av deras förvärvsarbete
och när det gäller beviljande av förmåner.

(6)

Enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 883/2004 får
medlemsstaterna föreskriva undantag från artiklarna
11–15 i samma förordning.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS BEHÖRIGA AVDELNINGAR OCH
INSTITUTIONER FÖLJANDE.

av följande skäl:

(1)

När personer som är bosatta inom en medlemsstats ter
ritorium enligt den lagstiftning de omfattas av har rätt till
förmåner vid arbetslöshet bör de tillåtas att förvärvs
arbeta på deltid inom en annan medlemsstats territorium
och samtidigt få behålla rätten till de arbetslöshetsför
måner som utges av den stat där de är bosatta.

(2)

I en sådan situation är det nödvändigt att fastställa till
lämplig lagstiftning för dessa personer enligt artikel 11 i
förordning (EG) nr 883/2004 så att eventuella lagkon
flikter undviks.

(3)

Enligt artikel 11.2 i ovannämnda förordning ska de per
soner som med anledning av sitt arbete som anställd eller
sin verksamhet som egenföretagare erhåller en kontant
förmån anses utöva denna verksamhet.

(4)

Enligt artikel 11.3 a i ovannämnda förordning ska en
person som arbetar som anställd eller bedriver verksam
het som egenföretagare i en medlemsstat omfattas av
lagstiftningen i den medlemsstaten.

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

1. De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater bör
antingen själva ingå eller instruera de organ de har utsett
att ingå överenskommelser i enlighet med artikel 16.1 i
förordning (EG) nr 883/2004 under följande förutsättningar:

I överenskommelserna ska det föreskrivas att en person som
får förmåner vid arbetslöshet i sin bosättningsstat och sam
tidigt förvärvsarbetar på deltid i en annan medlemsstat en
bart ska omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten,
både när det gäller inbetalning av avgifter och när det gäller
beviljande av förmåner.

Den institution som utger arbetslöshetsförmånen i den be
rörda personens bosättningsstat ska underrätta den institu
tion som utsetts av den behöriga myndigheten i den staten
om allt förvärvsarbete på deltid som den berörda personen
utför i en annan medlemsstat.

Den sistnämnda institutionen ska genast underrätta den in
stitution som utsetts av den behöriga myndigheten i den
medlemsstat inom vars territorium den berörda personen
förvärvsarbetar på deltid om att personen även fortsättnings
vis omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller
hon är bosatt.
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2. Inom ramen för dessa överenskommelser bör de administra
tiva förfaranden som anges i artiklarna 19–21 i förordning
(EG) nr 987/2009 tillämpas.

24.4.2010

4. Denna rekommendation ska offentliggöras i Europeiska unio
nens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den dag
då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

3. De överenskommelser som medlemsstaterna har slutit i en
lighet med rekommendation nr 18 av den 28 februari 1986,
som bifogas denna rekommendation, ska fortsätta att gälla
på grundval av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning
(EG) nr 987/2009, med förbehåll för punkt 2 i denna re
kommendation.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

BILAGA
Överenskommelse av den 28 oktober 1986 mellan Belgien och Luxemburg om fastställande av tillämplig lagstiftning för
arbetslösa personer som är bosatta i någon av de två staterna, i vilken de får arbetslöshetsförmåner, och samtidigt arbetar
deltid i den andra staten.
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REKOMMENDATION nr U2
av den 12 juni 2009
om tillämpningen av artikel 64.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
när det gäller arbetslösa personer som följer med sin make, maka eller partner som förvärvsarbetar i
en annan medlemsstat än den behöriga staten
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/16)
sökande tillstånd till avresa innan denna tidsfrist på fyra
veckor har löpt ut.

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA
TRYGGHETSSYSTEMEN
UTFÄRDAR
DENNA
REKOMMENDATION

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
med beaktande av artikel 64.1 i förordning (EG) nr 883/2004
och artikel 55.1 i förordning (EG) nr 987/2009, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 64.1 i förordning (EG) nr 883/2004 får en
helt arbetslös person som reser till en annan medlemsstat
än den behöriga staten för att söka arbete på vissa villkor
och med vissa begränsningar behålla sin rätt till kontant
förmåner vid arbetslöshet.

(2)

Ett villkor som anges i artikel 64.1 a är att den arbetslösa
personen ska ha stått till arbetsförmedlingens förfogande
i den behöriga staten under minst fyra veckor efter att ha
blivit arbetslös.

(3)

Enligt artikel 64.1 a sista meningen kan dock de behöriga
arbetsförmedlingarna eller institutionerna ge den arbets

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(4)

Sådant tillstånd bör ges till en person som uppfyller alla
övriga villkor i artikel 64.1 i ovannämnda förordning och
som vill följa med sin make, maka eller partner som har
tagit ett arbete i en annan medlemsstat.
I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS BEHÖRIGA AVDELNINGAR OCH
INSTITUTIONER FÖLJANDE.

1. Tillstånd till avresa före utgången av de fyra veckor som
föreskrivs i artikel 64.1 a sista meningen i förordning (EG)
nr 883/2004 bör beviljas en person som är helt arbetslös,
som uppfyller alla övriga villkor i artikel 64.1 och som följer
med sin maka, make eller partner som tagit ett arbete i en
annan medlemsstat än den behöriga staten.
Det som avses med partner bör fastställas på grundval av
lagstiftningen i den behöriga medlemsstaten.
2. Denna rekommendation ska offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med
den dag då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ
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BESLUT nr S4
av den 2 oktober 2009
om återbetalningsförfaranden vid tillämpningen av artiklarna 35 och 41 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/17)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),
med beaktande av artiklarna 35 och 41 i förordning (EG) nr
883/2004,
med beaktande av artiklarna 66–68 i förordning (EG) nr
987/2009, och
av följande skäl:

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

A. Återbetalning på grundval av faktiska utgifter (artikel 62 i
förordning (EG) nr 987/2009)

1. En institution som begär återbetalning på grundval av fak
tiska utgifter ska lämna in fordran inom den tidsfrist som
anges i artikel 67.1 i förordning (EG) nr 987/2009 (nedan
kallad tillämpningsförordningen). En institution som tar emot
en fordran ska betala den inom den tidsfrist som anges i
artikel 67.5 i tillämpningsförordningen, men före denna
tidsfrist så snart den kan betala fordran.

2. En begäran om återbetalning av förmåner som har utgetts
på grundval av ett europeiskt sjukförsäkringskort, en hand
ling som ersätter det europeiska sjukförsäkringskortet eller
någon annan handling som ger rätt till förmåner får avvisas
och begäran returneras till borgenärsinstitutionen t.ex. om

Kostnaden för vårdförmåner som utgetts av en medlems
stats institution för en annan medlemsstats institutions
räkning ska återbetalas i sin helhet.

— begäran är ofullständig eller felaktigt ifylld,

(2)

Om inte annat överenskommits, ska återbetalningarna
mellan institutionerna ske på ett snabbt och effektivt
sätt så att utestående fordringar inte ackumuleras och
förblir obetalda under lång tid.

— begäran avser förmåner som inte har utgetts under gil
tighetstiden för det europeiska sjukförsäkringskort eller
det intyg om rätt till förmåner som den som fått för
månerna har använt.

(3)

En ackumulering av fordringar kan äventyra effektiviteten
i gemenskapens system och individens rättigheter.

(4)

Enligt administrativa kommissionens beslut nr S1 (3) ska
institutionen på vistelseorten ersättas för kostnaderna för
den sjukvård som getts på grundval av ett giltigt europe
iskt sjukförsäkringskort.

(5)

Gemensamt överenskommen bästa praxis kan bidra till
en snabb och effektiv återbetalning mellan institutio
nerna.

(1)

(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.
(3) Se sidan 23 i detta nummer av EUT.

En fordran får inte avvisas på grund av att personen inte
längre är försäkrad hos den institution som har utfärdat det
europeiska sjukförsäkringskortet eller intyget om rätt till
förmåner, under förutsättning att förmånerna utgavs till
den berörda personen under den tid då den handling
som användes var giltig.

En institution som är skyldig att återbetala kostnaden för
förmåner som utgetts på grundval av ett europeiskt sjuk
försäkringskort får begära att den institution hos vilken
personen enligt reglerna var registrerad vid den tidpunkt
då förmånerna beviljades ska återbetala kostnaden för dessa
förmåner till den förstnämnda institutionen, eller om per
sonen inte hade rätt att använda det europeiska sjukförsäk
ringskortet, reglera ärendet med den berörda personen.
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3. Gäldenärsinstitutionen får inte ifrågasätta om en fordran
uppfyller kraven enligt artiklarna 19 och 27.1 i förordning
(EG) nr 883/2004, såvida det inte finns en rimlig anledning
att anta att det föreligger missbruk, i enlighet med klargö
randen i EG-domstolens rättspraxis (1). Gäldenärsinstitutio
nen är därför skyldig att godta de uppgifter som ligger till
grund för begäran och att återbetala fordran. Om det finns
misstanke om missbruk får gäldenärsinstitutionen enligt
artikel 67.5 i tillämpningsförordningen av relevanta skäl
avvisa fordran.
4. Om gäldenärinstitutionen, vid tillämpningen av punkterna
2 och 3, tvivlar på att de uppgifter på vilka en fordran
grundas är korrekta är borgenärinstitutionen skyldig att
kontrollera om fordran var korrekt utfärdad och i relevanta
fall dra tillbaka eller göra en ny beräkning av fordran.
5. En fordran som lämnas in efter den tidsfrist som anges i
artikel 67.1 i tillämpningsförordningen ska inte beaktas.
B. Återbetalning på grundval av fasta belopp (artikel 63 i till
lämpningsförordningen)

6. Den förteckning som avses i artikel 64.4 i tillämpningsför
ordningen ska lämnas till gäldenärmedlemsstatens förbin
delseorgan före utgången av det år som följer på referen
såret, och de fordringar som grundas på denna förteckning
ska lämnas in till samma förbindelseorgan så snart som
möjligt efter det att de årliga fasta beloppen per person
har offentliggjorts i Europeiska unionen officiella tidning,
dock inom den tidsfrist som anges i artikel 67.2 i tillämp
ningsförordningen.
7. Borgenärinstitutionen ska om möjligt lämna in de ford
ringar som avser ett visst kalenderår vid samma tillfälle
till gäldenärinstitutionen.
8. En gäldenärinstitution som tar emot en begäran om åter
betalning som fastställts på grundval av fasta belopp ska
betala fordran så snart som möjligt, dock senast inom den
tidsfrist som anges i artikel 67.5 i tillämpningsförord
ningen.

(1) Dom av den 12 april 2005 i mål C-145/03, Arvingarna till Annette
Keller mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) m.fl., REG
2005, s. I-02529.
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9. En fordran som lämnas in efter den tidsfrist som anges i
artikel 67.2 i tillämpningsförordningen ska inte beaktas.
10. En begäran om återbetalning som fastställts på grundval av
fasta belopp får avvisas och returneras till borgenärinstitu
tionen t.ex. om
— begäran är ofullständig eller felaktigt ifylld,
— begäran avser en tidsperiod som inte täcks av någon
registrering på grundval av någon giltig handling som
ger rätt till förmåner.
11. Om gäldenärinstitutionen tvivlar på att de uppgifter på
vilka en fordran grundas är korrekta är borgenärinstitutio
nen skyldig att kontrollera om fakturan var korrekt utfär
dad och i relevanta fall dra tillbaka eller göra en ny beräk
ning av fordran.
C. Avbetalningar enligt artikel 68 i tillämpningsförordningen

12. Vid avbetalning enligt artikel 68 i tillämpningsförordningen
ska separata betalningsbelopp fastställas för fordringar som
grundas på faktiska utgifter (artikel 67.1 i tillämpningsför
ordningen) respektive för fordringar som grundas på fasta
belopp (artikel 67.2 i tillämpningsförordningen).
D. Samarbete och informationsutbyte

13. Institutionerna ska säkerställa ett gott samarbete med va
randra och handla på samma sätt som när de tillämpar sin
egen lagstiftning.
E. Ikraftträdande

14. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Lena MALMBERG
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BESLUT nr S5
av den 2 oktober 2009
om tolkningen av begreppet vårdförmåner enligt definitionen i artikel 1 va i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 vid sjukdom eller moderskap i enlighet med artiklarna 17,
19, 20, 22, 24.1, 25, 26, 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 28, 34, 36.1 och 36.2 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 samt om beräkningen av de belopp som ska återbetalas enligt
artiklarna 62, 63 och 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/18)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artiklarna 35 och 41 i förordning (EG) nr
883/2004, och

av följande skäl:

(1)

(2)

För tillämpningen av artiklarna 17, 19, 20, 22, 24.1, 25,
26, 27.1, 27.3, 27.4, 27.5, 28, 34, 36.1 och 36.2 i
förordning (EG) nr 883/2004 bör en exakt innebörd
som är bindande för alla medlemsstater ges av vårdför
måner vid sjukdom och moderskap i enlighet med defi
nitionen i artikel 1 va i förordning (EG) nr 883/2004.

Vårdförmåner vid sjukdom och moderskap ska enligt EGdomstolens rättspraxis inbegripa vårdförmåner till vård
behövande personer.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

(nedan kallad tillämpningsförordningen) ska vara sådana för
måner som betraktas som vårdförmåner enligt den nationella
lagstiftning som tillämpas av den institution som har utgett
förmånerna, om rätt till förmånerna kan förvärvas enligt
artiklarna 17, 19, 20, 22, 24.1, 25, 26, 27.1, 27.3, 27.4,
27.5, 28, 34, 36.1 och 36.2 i förordning (EG) nr 883/2004
(nedan kallad grundförordningen).

2. Följande ska också betraktas som vårdförmåner enligt ovan
nämnda artiklar i grundförordningen:

a) Vårdförmåner enligt vårdförsäkring som ger rätt till full
eller partiell direkt betalning av vissa kostnader som följer
av den försäkrade personens vårdbehov och som denne
har direkt nytta av, t.ex. kostnader för vård och omsorg i
hemmet eller på vårdinrättning, inköp av vårdutrustning
eller ombyggnadsarbeten i bostaden. Sådana vårdför
måner ska i huvudsak vara avsedda att komplettera vård
förmåner vid sjukdom i syfte att förbättra de vårdbehö
vande personernas hälsotillstånd och öka deras livskva
litet.

b) Vårdförmåner som inte utges på grundval av någon vård
försäkring, men som är av samma karaktär och har
samma ändamål som de vårdförmåner som avses i led
a, om de kan betraktas som vårdförmåner från socialför
säkringen i enlighet med grundförordningen och kan för
värvas på samma sätt som de förmåner som avses i led a
enligt ovannämnda artiklar i grundförordningen.

De vårdförmåner som avses i leden a och b ska inbegri
pas i de kostnader som avses i punkt 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I. Allmänna bestämmelser

1. De vårdförmåner vid sjukdom och moderskap som ska be
aktas vid beräkningen av de återbetalningar som avses i
artiklarna 62, 63 och 64 i förordning (EG) nr 987/2009
(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

3. Följande ska inte betraktas som kostnader för vårdförmåner
enligt ovannämnda artiklar i grundförordningen:

a) Kostnader för förvaltning av sjukförsäkringssystemet, t.ex.
kostnader för handläggning och behandling av ärenden
som rör ersättning till enskilda personer och återbetalning
mellan institutionerna.
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b) Kostnader för beviljande av förmåner, t.ex. läkararvode
för utfärdande av de läkarintyg som krävs för bedöm
ningen av en sökandes invaliditetsgrad eller arbetsför
måga.
c) Kostnader för medicinsk forskning och subventioner till
inrättningar för förebyggande hälso- och sjukvård som
avser allmänna hälsoåtgärder samt kostnader för all
männa åtgärder som inte avser någon specifik risk.
d) Avgifter betalade av enskilda personer.
II. Bestämmelser för beräkning av de fasta belopp som avses i
artikel 63 i tillämpningsförordningen

4. Följande ska ingå i beräkningen av de månatliga och de
totala fasta kostnaderna enligt artikel 64 i tillämpningsför
ordningen:
a) Beloppet på de vårdförmåner som utgetts enligt de natio
nella systemen i bosättningsmedlemsstaten på grundval
av artiklarna 17, 24.1, 25 och 26 i grundförordningen.
b) Beloppet på de vårdförmåner som utgetts på grundval av
planerad vård utanför bosättningsmedlemsstaten i enlig
het med artiklarna 20, 27.3 och 27.5 i grundförord
ningen.
c) Kostnaden för de vårdförmåner som utgetts för en för
säkrad person vid tillfällig vistelse utanför bosättningssta
ten, om kostnaderna för dessa förmåner ska bäras enligt

C 106/55

nationell lagstiftning, med undantag av de kostnader som
anges i punkt II.5 a i detta beslut.
5. Följande ska inte ingå i beräkningen av de månatliga och de
totala fasta kostnaderna enligt artikel 64 i tillämpningsför
ordningen:
a) Beloppet på de förmåner som utgetts vid en tillfällig vis
telse utanför bosättningsstaten på grundval av artiklarna
19.1 och 27.1 i grundförordningen.
b) Beloppet på de förmåner som återbetalats i enlighet med
grundförordningen eller på grundval av bilaterala eller
multilaterala avtal, med undantag av återbetalningar för
planerad vård.
III. Övriga bestämmelser

6. Beräkningen av de belopp som ska återbetalas ska i möjli
gaste mån grundas på officiell statistik och bokföring på
vistelse- eller bosättningsorten och helst på offentliggjorda
officiella uppgifter. Källorna till den statistik som använts
ska anges.
7. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Lena MALMBERG
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BESLUT nr H3
av den 15 oktober 2009
om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2010/C 106/19)
ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE
SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

2. Om inget annat anges i detta beslut, ska växelkursen vara
den kurs som offentliggörs den dag då institutionen utför
beräkningen/omvandlingen.

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om sam
ordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken admi
nistrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor
och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning
(EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om till
lämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

3. En institution i en medlemsstat som vid fastställandet av rätt
till en förmån och vid den första beräkningen av förmånen
måste räkna om ett belopp till en valuta i en annan med
lemsstat ska

med beaktande av artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009 om
valutaomräkning, och

a) i de fall då institutionen enligt nationell lagstiftning be
aktar belopp, t.ex. inkomster eller förmåner, under en viss
period före den dag för vilken förmånen beräknas, till
lämpa den växelkurs som offentliggjorts för den sista
dagen i den perioden,

av följande skäl:

(1)

(2)

Många bestämmelser, t.ex. artiklarna 5 a, 21.1, 29, 34,
52, 62.3, 65.6, 65.7, 68.2 och 84 i förordning (EG) nr
883/2004 och artiklarna 25.4, 25.5, 26.7, 54.2, 70, 72,
73, 78 och 80 i förordning (EG) nr 987/2009, reglerar
situationer då en växelkurs måste fastställas för utbetal
ning, beräkning eller ny beräkning av en förmån eller
avgift, återbetalning eller avräkning och indrivning.

Artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009 ger administ
rativa kommissionen befogenhet att fastställa vilken dag
som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som ska
tillämpas när vissa förmåner och avgifter beräknas.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG)
nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. I detta beslut avses med växelkursen den växelkurs som varje
dag offentliggörs av Europeiska centralbanken.
(1) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

b) i de fall då institutionen vid beräkningen av förmånen
enligt nationell lagstiftning beaktar ett belopp, tillämpa
den växelkurs som offentliggjorts för den första dagen i
den månad som omedelbart föregår den månad då be
stämmelsen måste tillämpas.

4. Punkt 3 ska tillämpas på samma sätt när en institution i en
medlemsstat vid en ny beräkning av förmånen med anled
ning av att de faktiska eller rättsliga förhållanden för den
berörda personen har förändrats måste räkna om ett belopp
till en annan medlemsstats valuta.

5. En institution som utger en förmån som regelbundet index
regleras enligt nationell lagstiftning ska, om beloppen i en
annan valuta påverkar den förmånen, vid den nya beräk
ningen tillämpa den växelkurs som gäller den första dagen
i den månad som föregår den månad då indexregleringen ska
göras, om inget annat anges i nationell lagstiftning.

6. Vid avräknings- och indrivningsförfaranden ska den väx
elkurs som tillämpas på omvandlingen av det belopp som
ska dras av eller utbetalas vara den växelkurs som gäller den
dag då begäran sändes första gången.
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7. Vid tillämpningen av artikel 65.6 och 65.7 i förordning (EG)
nr 883/2004 och artikel 70 i förordning (EG) nr 987/2009
ska, när jämförelsen görs mellan det belopp som faktiskt
betalats ut av institutionen på bosättningsorten och det
högsta ersättningsbelopp som avses i artikel 65.6 tredje me
ningen i förordning (EG) nr 883/2004 (det förmånsbelopp
som en person skulle haft rätt till enligt den nationella lags
tiftning som personen senast omfattades av om han eller
hon var registrerad hos arbetsförmedlingen i den berörda
medlemsstaten), den dag som ska gälla för fastställandet av
växelkursen vara den första dagen i den kalendermånad då
den ersättningsbara perioden löpte ut.
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8. Detta beslut ska ses över efter det att förordning (EG) nr
883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 har tillämpats
under det första året.
9. Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning. Det ska tillämpas från och med den dag då förord
ning (EG) nr 987/2009 träder i kraft.
Administrativa kommissionens ordförande
Lena MALMBERG

Informationsnummer

Innehållsförteckning (forts.)
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(1) Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz

PRENUMERATIONSPRISER 2010 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, cd-rom, 2 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
cd-rom med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.
Cd-rom-format ersätts av dvd-format under 2010.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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