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Samarbetsavtal mellan administrativa kommissionen för samordning 

av de sociala trygghetssystemen och Europeiska arbetsmyndigheten 

 

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, som för 
samarbetsavtalets undertecknande företräds av sin ordförande, 

och 

Europeiska arbetsmyndigheten, som för samarbetsavtalets undertecknande företräds av sin 
verkställande direktör, 

vilka nedan kallas parten när de hänvisas till var och en för sig eller parterna när de hänvisas till 
gemensamt, har ingått följande avtal, 

 

med beaktande av förordning (EU) 2019/1149 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 
(förordning 2019/1149)1 för att bistå medlemsstaterna och Europeiska kommissionen i deras 
effektiva tillämpning och efterlevnad av unionsrätten i fråga om arbetskraftens rörlighet i hela 
unionen och samordning av de sociala trygghetssystemen inom unionen, 

med beaktande av artikel 72 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (förordning nr 883/2004)2, enligt vilken administrativa kommissionen för 
samordning av de sociala trygghetssystemen (administrativa kommissionen) ska behandla alla 
administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i 
samordningsförordningarna3 eller av varje överenskommelse eller uppgörelse inom ramen för 
dessa förordningar, 

med beaktande av artikel 13.11 i förordning 2019/1149, enligt vilken administrativa 

kommissionen och Europeiska arbetsmyndigheten ska upprätta ett samarbetsavtal för att 

säkerställa ett välfungerande samarbete, samordna verksamheten i samförstånd och undvika 

dubbelarbete i medlingsärenden som berör både social trygghet och arbetsrätt, 

med beaktande av artikel 14 i förordning 2019/1149, enligt vilken Europeiska arbetsmyndigheten 

i all sin verksamhet ska sträva efter att säkerställa samarbete, undvika dubbelarbete och främja 

samverkanseffekter och komplementaritet med andra decentraliserade unionsbyråer och 

specialiserade organ, såsom administrativa kommissionen, 

 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av 

Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 
och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344. 

2  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen. 

3  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 samt 
bestämmelserna i rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 i den mån de fortfarande 
är tillämpliga, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 samt rådets förordning 
(EG) nr 859/2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning 
(EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap 
inte omfattas av dessa bestämmelser. 



 

2 
 

med beaktande av artikel 74a i förordning nr 883/2004, enligt vilken Europeiska 
arbetsmyndigheten, utan att det påverkar administrativa kommissionens uppgifter och 
verksamhet, ska stödja tillämpningen av denna förordning i enlighet med dess uppgifter enligt 
förordning 2019/1149, och båda parterna ska samarbeta för att samordna verksamheten i 
samförstånd och undvika allt slags dubbelarbete; i detta syfte ska administrativa kommissionen 
ingå ett samarbetsavtal med Europeiska arbetsmyndigheten, 

med beaktande av administrativa kommissionens långa erfarenhet av frågor som rör samordning 
av de sociala trygghetssystemen, och av följande skäl: 

Europeiska arbetsmyndigheten och administrativa kommissionen behöver ha ett nära 

samarbete på området samordning av de sociala trygghetssystemen i syfte att uppnå 

samverkanseffekter och undvika dubbelarbete. 

Härigenom föreskrivs följande. 

 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Syfte, definitioner och allmänna principer 

(1) Syftet med detta samarbetsavtal mellan administrativa kommissionen och Europeiska 
arbetsmyndigheten (samarbetsavtalet) är att upprätta en samarbetsram på området 
samordning av de sociala trygghetssystemen. Det avser att samordna verksamheten och 
undvika allt slags dubbelarbete på ett sätt som tar hänsyn till den rättsliga 
behörighetsfördelningen mellan de båda parterna på området för samordning av de 
sociala trygghetssystemen. 

(2) I samarbetsavtalet ska begreppet samordning av de sociala trygghetssystemen ha 
samma betydelse som i samordningsförordningarna. 

(3) Vid tillämpningen av detta samarbetsavtal ska båda parterna utgå från de principer som 
fastställs i förordning 2019/1149 och i samordningsförordningarna, närmare bestämt 
följande: 

(a) Enligt förordning 2019/1149, särskilt artikel 1.2, ska Europeiska arbetsmyndigheten bistå 
medlemsstaterna och kommissionen i deras effektiva tillämpning och efterlevnad av EU-
rätten i fråga om arbetskraftens rörlighet och samordning av de sociala 
trygghetssystemen inom EU. 
 

(b) Enligt förordning nr 883/2004, särskilt artikel 72, har administrativa kommissionens till 
uppgift att bland annat behandla alla administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer 
av samordningsförordningarna, underlätta enhetlig tillämpning, främja och utveckla 
samarbetet mellan medlemsstaterna samt främja användningen av ny teknik för att 
underlätta den fria rörligheten för personer. 
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(c) Av leden a och b följer att Europeiska arbetsmyndigheten ska rådgöra med och vid behov 
hänvisa till administrativa kommissionen när den hanterar frågor som omfattas av artikel 
72 i förordning nr 883/2004. 

 

(4) Vid tillämpningen av detta samarbetsavtal förbinder sig Europeiska arbetsmyndigheten 
och administrativa kommissionen att följa principerna om lojalt samarbete och ömsesidigt 
förtroende. De ska även säkerställa att kommunikationen dem emellan är effektiv. Där det 
inte hänvisas till särskilda tidsfrister i detta samarbetsavtal ska parterna sträva efter att 
besvara den andra partens förfrågningar om ämnen som rör detta samarbetsavtal inom 
rimlig tid och ska ha som mål att hålla varandra underrättade om eventuella förseningar i 
tillhandahållandet av de begärda upplysningarna. 

(5) Parterna ska inom ramen för samarbetet bistå varandra, arbeta tillsammans och förstärka 
varandra, samtidigt som de respekterar de befogenheter som anges i punkt 3. 

 

AVDELNING II 

Övergripande bestämmelser på området samordning av de sociala trygghetssystemen 

Artikel 2 

Samarbetets omfattning 

Utan att det påverkar bestämmelserna i avdelning III om särskilda förfaranden och åtgärder vid 
tvister mellan medlemsstaterna som kan komma i fråga för medling berör den här avdelningen 
alla aspekter av det övergripande samarbetet mellan administrativa kommissionen och 
Europeiska arbetsmyndigheten på området samordning av de sociala trygghetssystemen. 

Artikel 3 

Ömsesidigt informationsutbyte 

För att upprätthålla det bästa sättet att kommunicera i alla frågor som rör samordning av de 
sociala trygghetssystemen har de båda parterna enats om följande åtgärder: 

(a) Företrädare för Europeiska arbetsmyndigheten ska inbjudas att delta i egenskap av särskild 
deltagare vid sammanträden som hålls av administrativa kommissionen, dess arbetsgrupper 
och andra organ som inrättats av administrativa kommissionen, när dagordningen innehåller 
frågor av relevans för Europeiska arbetsmyndighetens mandat och verksamhet, i enlighet 
med administrativa kommissionens arbetsordning. 
 

(b) Företrädare för administrativa kommissionen och dess sekretariat ska inbjudas att delta vid 
sammanträden som hålls av Europeiska arbetsmyndighetens styrelse och andra organ som 
inrättats av Europeiska arbetsmyndigheten, när dagordningen innehåller frågor av relevans 
för administrativa kommissionens mandat och verksamhet, i enlighet med styrelsens eller det 
relevanta organets arbetsordning. 

 
(c) På begäran av endera parten ska förberedande möten före, eller uppföljningsmöten efter, de 

sammanträden som avses i leden a och b anordnas av den part som ansvarar för 
sammanträdet. 
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(d) När protokollen från de överläggningar eller sammanträden som avses i punkterna a och b 
har godkänts av respektive part ska de skickas till den andra parten i upplysningssyfte. 

 
(e) Parterna kan föreslå att gemensamma arbetsseminarier anordnas regelbundet för att 

diskutera särskilda frågor om samarbete och av gemensamt intresse samt för att säkerställa 
samverkanseffekter och komplementaritet i verksamheten. Parterna ska gemensamt besluta 
om dagordningen för sådana arbetsseminarier.  

(f) Administrativa kommissionen och Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta varandra 
om sina respektive årliga arbetsprogram så snart de har antagit dessa. Endera parten kan 
framföra önskemål om särskilda frågor och verksamheter, och när så sker ska parterna 
komma överens om hur de tillsammans kan arbeta med dessa. 

 
(g) Parterna kan komma överens om att inleda gemensamma initiativ i frågor av gemensamt 

intresse på området samordning av de sociala trygghetssystemen, såsom analyser, 
utbildningsprogram, studier, riskbedömning, enkäter, informationskampanjer och insamling 
av statistik. 

 
(h) Administrativa kommissionen ska underrätta Europeiska arbetsmyndigheten om relevanta 

beslut som den fattar i fråga om tolkningen och tillämpningen av samordningsförordningarna. 
Denna information ska göras tillgänglig så snart beslutet har fattats, och när det gäller 
administrativa kommissionens formella beslut, rekommendationer och slutsatser ska dessa 
göras tillgängliga efter det att de antagits av administrativa kommissionen, men innan de 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De relevanta texterna ska göras 
tillgängliga via de gemensamma kontaktpunkter som avses i artikel 5. 

 
(i) Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta administrativa kommissionen om relevanta 

beslut som dess styrelse antar i frågor som omfattas av samarbetet mellan administrativa 
kommissionen och Europeiska arbetsmyndigheten så snart besluten har fattats. De relevanta 
texterna ska göras tillgängliga via de gemensamma kontaktpunkter som avses i artikel 5. 

 
(j) På begäran från en av parterna ska den andra parten överföra alla de upplysningar eller 

texter som kan vara av intresse för den begärande parten och som inte innehåller 
konfidentiella eller känsliga uppgifter. 

 
(k) Båda parterna kan komma överens om andra åtgärder för att förbättra sitt samarbete på 

området samordning av de sociala trygghetssystemen. 
 

Artikel 4 

Register för relevant information 

(1) Parterna ska tillsammans komma överens om det bästa sättet att dela handlingar med 
varandra. Detta kan inbegripa inrättandet av ett digitalt register med alla relevanta 
handlingar av gemensamt intresse som ska vara tillgängligt för båda parterna. 

(2) Vardera parten ska ansvara för att hålla sina handlingar uppdaterade. 
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Artikel 5 

Kontakter mellan parterna 

(1) Kontakter och kommunikation mellan de båda parterna i allt som rör tillämpningen av detta 
samarbetsavtal ska ske via gemensamma kontaktpunkter som meddelas av parternas 
respektive sekretariat. Dessa kontakter ska i möjligaste mån ske på elektronisk väg. 
Sekretariaten ska innan det här avtalet träder i kraft meddela hur den gemensamma 
kontaktpunkten kan kontaktas. 

(2) Parterna ska omedelbart underrätta varandra om kontaktpunkten ändras. 

(3) Varje part beslutar om hur den egna kontaktpunkten ska organiseras. Den gemensamma 
kontaktpunkten ska vara den enda kontaktpunkten mellan parterna. 

 

AVDELNING III 

Samarbete på området medling när en tvist helt eller delvis avser frågor om social 
trygghet 

 

Kapitel 1 

 Information från Europeiska arbetsmyndigheten till administrativa kommissionen om en 
tvist som helt eller delvis avser frågor om social trygghet, i enlighet med artikel 13.11 

första stycket i förordning 2019/1149 

Artikel 6 

Etapp vid vilken Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta administrativa 
kommissionen 

(1) När alla medlemsstater som är parter i en tvist som helt eller delvis avser frågor om social 
trygghet hänskjuter denna till Europeiska arbetsmyndigheten ska myndigheten underrätta 
administrativa kommissionen innan den första etappen i medlingsförfarandet inleds. 
Samma sak gäller om Europeiska arbetsmyndigheten på eget initiativ föreslår att ett 
medlingsförfarande ska inledas, i enlighet med artikel 13.2 i förordning 2019/1149, och 
alla medlemsstater som är parter i tvisten samtycker till att delta. 

(2) Om den hänskjutning som avses i punkt 1 första meningen inte gjorts av alla 
medlemsstater som är parter i tvisten ska Europeiska arbetsmyndigheten kontakta den 
eller de medlemsstater som inte gjort någon begäran för att bekräfta huruvida de 
samtycker till att delta i medlingen. När alla berörda medlemsstater har bekräftat sitt 
samtycke till att delta ska Europeiska arbetsmyndigheten underrätta administrativa 
kommissionen innan den första etappen av medlingsförfarandet inleds. Om en eller flera 
medlemsstater beslutar att inte delta i medlingen kommer Europeiska arbetsmyndigheten 
inte att inleda den första etappen av medlingen och kommer inte underrätta administrativa 
kommissionen. 

(3) Europeiska arbetsmyndigheten ska även meddela administrativa kommissionen under 
vilken etapp som helst efter det att medlingsförfarandet har inletts om nya delar införs i 
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tvisten som avser social trygghet och som inte från början var uppenbara eller 
dokumenterade. Vid tveksamhet om huruvida en tvist helt eller delvis avser frågor om 
social trygghet ska Europeiska arbetsmyndigheten och administrativa kommissionen fatta 
ett gemensamt beslut i saken. 

(4) Europeiska arbetsmyndigheten får, i de fall som anges i punkterna 1–3, antingen inte 
inleda ett förfarande eller ska tillfälligt upphäva förfarandet för den del som avser frågor 
om social trygghet till dess att administrativa kommissionen delger myndigheten sitt beslut 
om huruvida den begär att tvisten ska hänskjutas i enlighet med artikel 8. 

 

Artikel 7 

Villkor för tillhandahållande av informationen 

(1) När Europeiska arbetsmyndigheten underrättar administrativa kommissionen ska den i 
enlighet med artikel 6 överlämna det utförliga yttrande som avses i dess arbetsordning för 
medling samt i tillämpliga fall andra handlingar som berör samordningen av de sociala 
trygghetssystemen och som medlemsstaterna lämnat in till myndigheten. Administrativa 
kommissionen får begära ytterligare information från de berörda medlemsstaterna, 
inbegripet via deras nationella delegationer i administrativa kommissionen. Information 
som erhålls på detta sätt ska vidarebefordras till Europeiska arbetsmyndigheten om 
medlingsprocessen fortsätter där. 

(2) Om tvisten helt eller delvis avser frågor om social trygghet ska Europeiska 
arbetsmyndigheten underrätta alla medlemsstater som är parter i tvisten om att det 
utförliga yttrandet kommer att hänskjutas till administrativa kommissionen. Information i 
det utförliga yttrandet som inte avser samordning av de sociala trygghetssystemen får inte 
hänskjutas till administrativa kommissionen. 

(3) När det register över tvister som avses i arbetsordningen för medling vid Europeiska 
arbetsmyndigheten har upprättats ska administrativa kommissionen få tillgång till det. 
Denna tillgång ska begränsas till tvister, eller delar av sådana, som helt eller delvis avser 
frågor om social trygghet. 

 

 

Kapitel 2 

Hänskjutning av en tvist till administrativa kommissionen på dennas begäran i enlighet 
med artikel 13.11 tredje stycket i förordning 2019/1149 

Artikel 8 

Etapp vid vilken en begäran om hänskjutning till administrativa kommissionen sker samt 
tidsfrist för denna 

(1) Administrativa kommissionen kan begära att en tvist hänskjuts innan den första etappen 
av medlingsförfarandet inleds, i enlighet med artikel 6.1, och vid vilken etapp som helst 
under förfarandet när den underrättas av Europeiska arbetsmyndigheten, i enlighet med 
artikel 6.3. Enligt artikel 13.11 i förordning 2019/1149 ska hänskjutandet ske i samförstånd 
med alla medlemsstater som är parter i tvisten. 
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(2) Inom 20 arbetsdagar efter att administrativa kommissionen mottagit relevant information 
från Europeiska arbetsmyndigheten i enlighet med artikel 7.1 ska den underrätta 
myndigheten om 

(a) huruvida den begär att myndigheten ska hänskjuta tvisten avseende social 
trygghet, tillsammans med en motivering och en förklaring där det anges att alla 
medlemsstater som är parter i tvisten samtycker till att tvisten hänskjuts till 
administrativa kommissionen, och 

(b) huruvida tvisten avser en fråga om ny tolkning av samordningsförordningarna som 
inte slutgiltigt behandlats av vare sig administrativa kommissionen eller andra 
institutioner såsom Europeiska unionens domstol eller andra specialiserade organ 
som enligt unionsrätten har anförtrotts att tillhandahålla sådana tolkningar, vilket 
därmed gör att administrativa kommissionen är den enda som är behörig att 
behandla frågan i enlighet med artikel 72 i förordning nr 883/2004. 

(3) Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta de medlemsstater som är parter i tvisten 
om administrativa kommissionens beslut. 

(4) Om administrativa kommissionen underrättar Europeiska arbetsmyndigheten inom den 
tidsfrist som föreskrivs i punkt 2 om att den inte begär att tvisten ska hänskjutas, ska 
myndigheten inleda ett medlingsförfarande i enlighet med dess arbetsordning för medling. 

(5) Om administrativa kommissionen inte underrättar Europeiska arbetsmyndigheten inom 
den tidsfrist som föreskrivs i punkt 2 om huruvida tvisten ska hänskjutas, ska förfarandet 
tillfälligt upphävas och myndigheten ska underrätta de medlemsstater som är parter i 
tvisten om detta. I sådana fall får myndigheten inte inleda ett medlingsförfarande innan 
administrativa kommissionen har bekräftat sitt beslut i frågan i enlighet med punkt 2 b. 
Administrativa kommissionen ska sträva efter att inom tidsfristen underrätta Europeiska 
arbetsmyndigheten om huruvida tvisten kan bygga på tolkningar som redan har 
tillhandahållits av Europeiska unionens domstol eller andra specialiserade organ som 
enligt unionsrätten har anförtrotts att tillhandahålla sådana tolkningar, såsom 
administrativa kommissionen. Om så är fallet ska myndigheten inleda ett 
medlingsförfarande. 

(6) Om administrativa kommissionen, i enlighet med punkt 5, bekräftar att tvisten kräver en 
ny tolkning av samordningsförordningarna och samtidigt inte begär att tvisten ska 
hänskjutas inom tidsfristen, får Europeiska arbetsmyndigheten inte inleda ett 
medlingsförfarande förrän den har erhållit administrativa kommissionens beslut i frågan. 
Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta de medlemsstater som är parter i tvisten 
om detta och rekommendera att de hänskjuter ärendet till administrativa kommissionen 
så att denna kan hantera den specifika rättsliga frågan innan myndighetens 
medlingsförfarande kan inledas. 

(7) Om Europeiska arbetsmyndighetens medlingsförfarande har inletts i enlighet med 
punkterna 4 och 5 och om inga andra delar avseende social trygghet införs i tvisten än de 
som från början var uppenbara och dokumenterade, och som meddelades administrativa 
kommissionen, får administrativa kommissionen inte begära att myndigheten hänskjuter 
tvisten efteråt. Europeiska arbetsmyndigheten ska i sådana fall fortsätta att medla i tvisten, 
såvida den inte erhåller en begäran av en medlemsstat som är part i tvisten, i enlighet 
med artikel 13.11 fjärde stycket i förordning 2019/1149. 
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Kapitel 3 

 Hänskjutning av en tvist till administrativa kommissionen på begäran av en medlemsstat 
som är part i tvisten, i enlighet med artikel 13.11 fjärde stycket i förordning 2019/1149 

Artikel 9 

Begäran av en medlemsstat 

(1) En medlemsstat som är part i tvisten kan under vilken etapp som helst av medlingen 
begära att frågan om social trygghet hänskjuts till administrativa kommissionen. När 
Europeiska arbetsmyndigheten mottar en sådan begäran får den inte inleda ett 
medlingsförfarande, och om ett förfarande redan har inletts ska det tillfälligt upphävas. 
Europeiska arbetsmyndigheten ska hänskjuta frågan om social trygghet, inbegripet det 
utförliga yttrandet och andra relevanta handlingar, till administrativa kommissionen i 
enlighet med artikel 7. I tillämpliga fall ska Europeiska arbetsmyndigheten uteslutande 
inleda eller fortsätta sitt medlingsförfarande i de frågor som inte avser social trygghet. 
Europeiska arbetsmyndigheten ska underrätta de medlemsstater som är parter i tvisten 
om detta. 

(2) När administrativa kommissionen mottar frågan i enlighet med punkt 1 ska den behandla 
den i enlighet med sina egna regler. Om administrativa kommissionen på grund av 
ärendets omständigheter anser att Europeiska arbetsmyndighetens medlingsförfarande 
är bättre lämpat för behandling av tvisten kan administrativa kommissionen 
rekommendera de berörda medlemsstaterna att hänskjuta tvisten tillbaka till Europeiska 
arbetsmyndigheten. 

Artikel 10 

Avvikande mening hos en medlemsstat som är part i tvisten om att hänskjuta frågan om 
social trygghet till administrativa kommissionen 

(1) Om en medlemsstat som är part i tvisten inte samtycker till att frågan om social trygghet 
hänskjuts till administrativa kommissionen ska Europeiska arbetsmyndigheten och 
administrativa kommissionen bedöma ärendet och komma överens om en gemensam 
icke-bindande rekommendation till de berörda medlemsstaterna, i vilken de anger vilket 
organ som kan behandla tvisten på ett mer effektivt sätt och tar hänsyn till de allmänna 
principerna i artikel 1. 

(2) Om medlemsstaterna fortfarande inte är överens om vilket organ som ärendet ska 
hänskjutas till efter att de erhållit den gemensamma icke-bindande rekommendationen, 
och med tanke på att både medling och förlikning är frivilliga processer, ska frågan ligga 
kvar hos administrativa kommissionen som ska behandla den i enlighet med sina egna 
regler. 
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Kapitel 4 

Situationer där en tvist läggs fram inför Europeiska arbetsmyndigheten och 
administrativa kommissionen 

Artikel 11 

Alternativ för tvistlösning 
 

(1) Medlemsstater som är parter i en tvist som helt eller delvis avser frågor om social trygghet 
kan i princip lägga fram tvisten inför antingen Europeiska arbetsmyndigheten eller 
administrativa kommissionen. Användning av både Europeiska arbetsmyndighetens 
medlingsförfarande och administrativa kommissionens förlikningsförfarande samtidigt i ett 
och samma ärende ska undvikas. 

(2)  
(3) Om en sådan situation uppstår ska Europeiska arbetsmyndigheten och administrativa 

kommissionen bedöma ärendet och komma överens om en gemensam icke-bindande 
rekommendation till de berörda medlemsstaterna, i vilken de anger vilket organ som kan 
behandla tvisten på ett mer effektivt sätt och tar hänsyn till de allmänna principerna i artikel 
1. 
 

(4) Om medlemsstaterna fortfarande inte är överens om vilket organ som ärendet ska 
hänskjutas till efter att de erhållit den gemensamma icke-bindande rekommendationen 
som avses i punkt 2, och med tanke på att både medling och förlikning är frivilliga 
processer, ska ärendet ligga kvar hos administrativa kommissionen som ska behandla 
frågan i enlighet med sina egna regler. 

 

Artikel 12 

Avvisning av förlikning eller medling i ett ärende som varit föremål för ett icke-bindande 
yttrande från antingen administrativa kommissionen eller Europeiska arbetsmyndigheten 

(1) Tvister som behandlats av Europeiska arbetsmyndigheten eller administrativa 
kommissionen och där ett icke-bindande yttrande har antagits får i princip inte komma i 
fråga för den andra partens tvistlösningsförfarande. Denna bestämmelse ska endast gälla 
när det är fråga om samma ärende eller samma delar av ett ärende. 

(2) När medlingen/förlikningen har avslutats ska den andra parten underrättas om resultatet. 
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AVDELNING IV 

Slutbestämmelser 

 

Artikel 13 

Utvärdering av samarbetet 

Parterna ska sträva efter att vid behov bedöma hur genomförandet av detta samarbetsavtal 
fortskrider och i lämpliga fall diskutera möjligheten till ytterligare samarbete och ändringar av detta 
samarbetsavtal. 

 

Artikel 14 

Tvistlösning 

Alla tvister som kan uppstå i samband med tolkningen eller tillämpningen av detta samarbetsavtal 
ska avgöras genom samråd och förhandlingar mellan parterna. 

 

Artikel 15 

Ändringar och kompletteringar 

(1) Detta samarbetsavtal får när som helst ändras genom överenskommelse mellan parterna. 
Alla ändringar och kompletteringar ska vara skriftliga. 

(2) Ett samarbetsavtal som har ändrats träder i kraft den dag som båda parterna kommit 
överens om. 

 

Artikel 16 

Ikraftträdande 

Detta samarbetsavtal träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter det att det 
undertecknats av Europeiska arbetsmyndigheten och administrativa kommissionen, beroende på 
vilket som inträffar senast. 
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Företrädare för administrativa 
kommissionen för samordning av de sociala 

trygghetssystemen: 

 

Företrädare för Europeiska 
arbetsmyndigheten: 

(e-signatur) 

 

GRETA METKA BARBO ŠKERBINC 

 

MARIUS-COSMIN BOIANGIU 

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONENS 
ORDFÖRANDE 

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

 

Datum:  

 

 

 


