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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 24/94

av 2. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktning:

Beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 om de blanketter som er
nødvendige for å gjennomføre rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 103 - E 127)(1) og
beslutning nr. 154 av 8. februar 1994 om de blanketter som er
nødvendige for å gjennomføre rådsforordning (EØF) nr. 1408/
71 og (EØF) nr. 574/72 (E 301, E 302, E 303)(2), vedtatt av De
europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for
vandre-arbeidere, skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg VI nr. 29 (beslutning nr. 130) skal nye
strekpunkter lyde:

(1) EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s. 22.

(2) EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s. 123.

Utferdiget i Brussel, 2. desember 1994.

For EØS-komiteen

H. Hafstein

Formann

“- 394 X 0604: Beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 om de
blanketter som er nødvendige for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E
001, E 103 - E 127) (EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s. 22).

- 394 X 0605: Beslutning nr. 154 av 8. februar 1994 om de
blanketter som er nødvendige for å gjennomføre
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E
301, E 302, E 303) (EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s. 123)”.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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BESLUTNING nr. 153
av 7. oktober 1993

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 103 til E 127)(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(94/604/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS 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, som
pålegger den å behandle ethvert administrativt spørsmål som
oppstår i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere
forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr.
574/72 av 21. mars 1972, som pålegger den å utarbeide
blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser
og andre dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av
forordningene,

under henvisning til beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985 om
utarbeiding og tilpasning av de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av forordningene, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blanketter for å
ta hensyn til endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivninger.

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av
2. mai 1992 tilpasset ved protokoll av 17. mars 1993 vedlegg
VI, gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF)
nr. 574/72 innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som
skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 bli tilpasset og anvendt innenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Av praktiske grunner skal det anvendes identiske blanketter
innenfor Fellesskapet og innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Med sikte på Liechtensteins tiltredelse til EØS på et senere
tidspunkt bør disse blanketter også tilpasses Liechtenstein.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den ad-
ministrative kommisjons rekommandasjon nr. 15 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankettene E 001, E 103 - 127 som er gjengitt i beslutning
nr. 130 skal erstattes av vedlagte blanketter.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille
blankettene til rådighet for de berørte (berettigede personer,
institusjoner, arbeidsgivere osv.) i henhold til vedlagte mod-
eller.

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk
og skal utarbeides slik at de ulike versjoner er helt
sammenfallende, for at det skal være mulig for hver mottaker
(berettiget person, institusjon, arbeidsgiver osv.) å få en
blankett som er trykt på sitt eget språk.

4. Denne beslutning trer i kraft den første dag i måneden etter
at den er kunngjort i De Europeiske Felleskaps Tidende.

President for

Den administrative kommisjon

Gabrielle CLOTUCHE
(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s.

22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/94 av 2. desember
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske fellesskaps Tidende.
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Liste over blanketter

E 001 - Anmodning om opplysninger, meddelelse av opplysninger, anmodning om blanketter, påminnelse
angående en arbeidstaker, en selvstendig næringsdrivende, en grensearbeider, en pensjonist, en
pensjonssøker, en arbeidsløs person, en forsørget person

E 103 - Utøvelse av retten til å velge

E 104 - Attest om sammenlegging av trygde-, arbeids- eller botidsperioder

E 105 - Attest om arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes familiemedlemmer som skal
tas i betraktning ved beregning av kontantytelser ved arbeidsuførhet

E 106 - Attest om rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel for personer bosatt i et
annen land enn det kompetente land

E 107 - Anmodning om attest for rett til naturalytelser

E 108 - Melding om suspensjon eller opphør av rett til naturalytelser ved sykdom eller svangerskap

E 109 - Attest for registrering av arbeidstakerens eller den selvstendig næringsdrivendes
familiemedlemmer og føring av oversikt

E 110 - Attest vedrørende ansatte som er utfører internasjonal transport

E 111 - Attest for rett til naturalytelser under opphold i en medlemsstat

E 112 - Attest om fortsatt rett til løpende ytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel

E 113 - Sykehusbehandling: Melding om innleggelse og utskriving

E 114 - Tilståelse av større naturalytelser

E 115 - Krav om kontantytelser på grunn av arbeidsuførhet

E 116 - Legeerklæring vedrørende arbeidsuførhet (sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade,
yrkessykdom)

E 117 - Tilståelse av kontantytelser ved svangerskap og fødsel og arbeidsuførhet

E 118 - Melding om at arbeidsuførhet ikke er anerkjent eller er opphørt

E 119 - Attest for rett til ytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel for arbeidsløse og deres
familiemedlemmer

E 120 - Attest for rett til naturalytelser for personer som har satt fram krav om pensjon og for deres
familiemedlemmer

E 121 - Attest for registrering av pensjonister og oppdatering av lister

E 122 - Attest for tilståelse av naturalytelser til pensjonisters familiemedlemmer

E 123 - Attest for rett til naturalytelser fra trygdeordning for yrkesskader og yrkessykdommer

E 124 - Krav om gravferdshjelp

E 125 - Individuelt oppgjør av faktiske utgifter

E 126 - Fastsetting av refusjonstakster for naturalytelser

E 127 - Oppgave over månedlige fastsatte beløp
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BESLUTNING nr. 154
av 8. februar 1994

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF)
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 301, E 302 og E 303)(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

(94/605/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS 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, som
pålegger den å behandle ethvert administrativt spørsmål som
oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF)
nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr.
574/72 av 21. mars 1972, som pålegger den å utarbeide
blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser
og andre dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av
forordningene,

under henvisning til beslutning nr. 130 av 17. oktober 1985 om
utarbeiding og tilpasning av de blanketter som skal benyttes ved
anvendelsen av forordningene, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en tilpasning av disse blanketter for å
ta hensyn til endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivninger.

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av
2. mai 1992 tilpasset ved protokoll av 17. mars 1993 vedlegg
VI, gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF)
nr. 574/72 innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som
skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 bli tilpasset og anvendt innenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Av praktiske grunner bør det anvendes identiske blanketter
innenfor Fellesskapet og innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Med sikte på Liechtensteins tiltredelse til EØS på et senere
tidspunkt bør disse blanketter også tilpasses Liechtenstein.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den ad-
ministrative kommisjons rekommandasjon nr. 15 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankettene E 301 - E 303 som er gjengitt i beslutning nr.
130 skal erstattes av vedlagte blanketter.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille
blankettene til rådighet for de berørte (berettigede personer,
institusjoner, arbeidsgivere osv.) i henhold til vedlagte
modeller.

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk
og skal utarbeides slik at de ulike versjoner er helt
sammenfallende, for at det skal være mulig for hver mottaker
(berettiget person, institusjon, arbeidsgiver osv.) å få en
blankett som er trykt på sitt eget språk.

4. Denne beslutning trer i kraft den første dag i måneden etter
at den er kunngjort i De Europeiske Felleskaps Tidende.

(*) Følgende EF-rettsakt, offentliggjort i EFT nr. L 244 av 19.9.1994, s.
123, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/94 av 2. desember
1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven
av EØS-tillegget til De Europeiske fellesskaps Tidende.

President

for Den administrative kommisjon

Georgios VAKALOPOULOS
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