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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 118/2005 

 
av 30. september 2005 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 43/2005 av 11. 

mars 2005(1). 
 
2) Beslutning nr. 199 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 300-
serien)(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Beslutning nr. 200 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere av 15. desember 2004 om forretningsorden for og 
sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Beslutning nr. 201 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere av 15. desember 2004 om de blanketter som skal benyttes ved 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 400-
serien)(4) skal innlemmes i avtalen. 

 
5) Beslutning nr. 154 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere, som er innlemmet i avtalen, skal erstattes av beslutning nr. 199. 
 
6) Beslutning nr. 169 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere, som er innlemmet i avtalen, skal erstattes av beslutning nr. 200. 
 

                                                                 
(1) EUT L 198 av 28.7.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 38 av 28.7.2005, s. 26. 
(2) EUT L 73 av 18.3.2005, s. 1.  
(3) EUT L 104 av 23.4.2005, s. 42.  
(4) EUT L 129 av 23.5.2005, s. 1.  
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7) Beslutning nr. 155 fra de europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 
for vandrearbeidere, som er innlemmet i avtalen, skal erstattes av beslutning nr. 201 
–  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg VI gjøres følgende endringer: 
 
1. Teksten i nr. 3.40 (beslutning nr. 154), nr. 3.41 (beslutning nr. 155) og nr. 3.50 

(beslutning nr. 169) oppheves. 
 
2. Etter nr. 3.74 (beslutning nr. 198) skal nye nr. 3.75–3.77 lyde: 

 
”3.75. 32005 D 0204: Beslutning nr. 199 fra de europeiske fellesskaps 

administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 13. oktober 
2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 300-serien) 
(EUT L 73 av 18.3.2005, s. 1). 

 
3.76. 32005 D 0324: Beslutning nr. 200 fra de europeiske fellesskaps 

administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 15.  desember 
2004 om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for 
databehandling under Den administrative kommisjon for trygd for 
vandrearbeidere (EUT L 104 av 23.4.2005, s. 42). 

 
3.77. 32005 D 0376: Beslutning nr. 201 fra de europeiske fellesskaps 

administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 15. desember 
2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 400-serien) 
(EUT L 129 av 23.5.2005, s. 1).” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til beslutning nr. 199, 200 og 201 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.  
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Artikkel 4 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
 

Utferdiget i Brussel, 30. september 2005. 
 

For EØS-komiteen 
 

Prins Nikolaus von Liechtenstein 
 

Formann 
 


	Artikkel 1

