
25.6.2009 Nr. 34/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BESLUTNING nr. 203

av 26. mai 2005

om endring av beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 om utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og  
artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(*)

(2005/965/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger 
på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), som pålegger den 
å behandle alle administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere 
forordninger,

under henvisning til artikkel 36 nr. 2 i ovennevnte forordning (EØF) nr. 1408/71,

under henvisning til artikkel 17 nr. 1-4, artikkel 29 nr. 1-3, artikkel 30 nr. 1 og 3, artikkel 94 nr. 4 og 5, artikkel 95 nr. 4 og 5 og 
artikkel 102 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(2),

under henvisning til beslutning nr. 170(3), som endret ved beslutning nr. 185(4), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Innføringen av det europeiske helsetrygdkort, som kan ha mye lengre gyldighetstid enn den gamle blankett E 111, gjør 
det vanskelig å utarbeide oversiktene fastsatt i artikkel 94 nr. 4 og 95 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72 i samsvar med 
bestemmelsene i beslutning nr. 170.

2) For å sikre at familiemedlemmene til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller en pensjonist og/eller dennes 
familiemedlemmer fullt ut kan nyte godt av sine rettigheter i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 når de flytter til en annen 
medlemsstat enn den kompetente stat, må datoen angitt på blankett E 109 og E 121 automatisk ha forrang framfor datoen for 
bortfall av retten angitt på blankett E 106 og E 112, det europeiske helsetrygdkort eller den nye blankett E 111 og blankett E 128 
som er utstedt til disse personene.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 31.12.2005, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-
avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 4.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 av 4.5.2005, s. 1).
(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 647/2005.
(3) EFT L 275 av 10.10.1998, s. 40.
(4) EUT L 55 av 1.3.2003, s. 74.
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3) For å unngå at den kompetente institusjon utbetaler dobbeltytelser (faste beløp og faktiske utgifter), 
bør det fastsettes framgangsmåter som hindrer at familiemedlemmene til en arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende eller en pensjonist og/eller dennes familiemedlemmer, som har flyttet 
til en annen medlemsstat, fortsetter å bruke det europeiske helsetrygdkort utstedt av den kompetente 
institusjon etter den dato som skal tjene som utgangspunkt for beregning av faste beløp.

4) Det bør fastsettes framgangsmåter for å unngå at familiemedlemmene til en arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende eller en pensjonist og/eller dennes familiemedlemmer som flytter 
innenfor den kompetente stat eller til en annen stat enn bostedsstaten, fortsetter å bruke det 
europeiske helsetrygdkort utstedt av institusjonen på bostedet etter den dato som utgjør sluttdatoen 
for beregning av faste beløp —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i beslutning nr. 170 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt I nr. 2 utgår bokstav c).

b) Avsnitt I nr. 2 bokstav d) skal lyde:

 «datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 109, når verken datoen for ervervelse av rett til 
naturalytelser i henhold til den kompetente stats lovgivning som fastsatt i bokstav a), eller datoen for 
flytting som fastsatt i bokstav b), er angitt på den aktuelle blanketten.»

c) I avsnitt I innsettes følgende nr. 2a:

«Institusjonen på bostedet skal underrette den kompetente institusjon om at den berørte person er blitt 
registrert slik at denne institusjonen kan meddele hvilke tiltak institusjonen på bostedet skal treffe for å 
unngå at den berørte person fortsetter å bruke det europeiske helsetrygdkort utstedt av den kompetente 
institusjon.

Institusjonen på bostedet skal underette den berørte person om at det europeiske helsetrygdkort utstedt 
av den kompetente institusjon ikke lenger er gyldig etter den dato da vedkommende ble registrert ved 
institusjonen på bostedet. Denne institusjonen skal eventuelt utstede et nytt helsetrygdkort.»

d) I avsnitt I innsettes følgende nr. 4a:

«Institusjonen på det tidligere bostedet skal underrette den kompetente institusjon og/eller institusjonen 
på det nye bostedet om de tiltak som skal treffes for å unngå at medlemmet av trygdeordningen 
fortsetter å bruke det europeiske helsetrygdkort som den har utstedt, etter den dato da registreringen 
opphørte.

Den kompetente institusjon og/eller institusjonen på det nye bostedet skal underrette den berørte 
person om at det europeiske helsetrygdkort utstedt av institusjonen på det tidligere bostedet ikke 
lenger er gyldig etter den dato som utgjør sluttdatoen for beregning av faste beløp. Denne institusjonen 
skal eventuelt utstede et nytt helsetrygdkort.»
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e) I avsnitt II nr. 2 utgår bokstav c).

f) Avsnitt II nr. 2 bokstav d) skal lyde:

«datoen da institusjonen på bostedet mottar blankett E 121, når verken datoen for ervervelse av rett til 
naturalytelser i henhold til den kompetente stats lovgivning som fastsatt i bokstav a), eller datoen for 
flytting som fastsatt i bokstav b), er angitt på den aktuelle blanketten.»

g) I avsnitt II innsettes følgende nr. 2a:

«Institusjonen på bostedet skal underrette den kompetente institusjon om at den berørte person er 
blitt registrert slik at denne institusjonen kan meddele hvilke tiltak som skal treffes for å unngå at den 
berørte person fortsetter å bruke det europeiske helsetrygdkort utstedt av den kompetente institusjon.

Institusjonen på bostedet skal underette den berørte person om at det europeiske helsetrygdkort utstedt 
av den kompetente institusjon ikke lenger er gyldig etter den dato da vedkommende ble registrert ved 
institusjonen på bostedet. Denne institusjonen skal eventuelt utstede et nytt helsetrygdkort.»

h) I avsnitt II innsettes følgende nr. 4a:

«Institusjonen på det tidligere bostedet skal underrette den kompetente institusjon og/eller institusjonen 
på det nye bostedet om de tiltak som skal treffes for å unngå at medlemmet av trygdeordningen 
fortsetter å bruke det europeiske helsetrygdkort som den har utstedt, etter den dato da registreringen 
opphørte.

Den kompetente institusjon og/eller institusjonen på bostedet skal underrette den berørte person om 
at det europeiske helsetrygdkort utstedt av institusjonen på det tidligere bostedet ikke lenger er gyldig 
etter den dato som utgjør sluttdatoen for beregning av faste beløp. Denne institusjonen skal eventuelt 
utstede et nytt helsetrygdkort.»

Artikkel 2

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2006.

 President for Den administrative kommisjon

 Claude EWEN

_____________________


