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BESLUTNING nr. 165

av 30. juni 1997

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 128 og E 128B)(*)

(97/823/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 alle administrative 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. 153 av 7. oktober 1993 om utarbeiding og tilpasning av de blanketter
som skal benyttes ved anvendelse av forordningene, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å innføre nye blanketter E 128 og E 128B for å ta hensyn til rådsforordning (EF)
nr. 3095/95, (EF) nr. 3096/95 og (EF) nr. 1290/97 om endring særlig av bestemmelsene om rett til ytelser
ved sykdom.

Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (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 forordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

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

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon
nr. 15 �

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 341, 12.12.1997, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/98 av
4. juli 1998 om endring av EØS-komiteens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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1. Det skal utarbeides to nye blanketter E 128 og E 128B for nødvendige naturalytelser under opphold
i en medlemsstat, uten at det stilles krav om øyeblikkelig behov.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte
parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike
språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon,
arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

President for Den administrative kommisjon

Cees VAN DEN BERG


