
BESLUTNING nr. 171

av 9. desember 1998

om endring av beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om tilståelse av
naturalytelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og om begrepet øyeblikkelig 
behandling i artikkel 20 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 

og begrepet øyeblikkelig behandling i artikkel 17 nr. 7 
og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(*)

(1999/370/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 som
pålegger den å behandle alle administrative spørsmål og fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse
med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger, 

under henvisning til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars
1972,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1103/97 av 17. juni 1997 om fastsettelse av visse
bestemmelser i forbindelse med innføringen av euroen,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 974/98 av 3. mai 1998 om innføring av euroen,

under henvisning til beslutning nr. 135 og

ut fra følgende betraktninger:

De beløp som er uttrykt i nasjonale valutaer før innføringen av euroen, som nevnt i beslutning nr. 135, bør
omregnes til euro.

Hovedmålet med beslutning nr. 135 er å fastsette et identisk terskelbeløp for alle medlemsstatene, som er
uttrykt i euro og som skal få anvendelse i alle medlemsstater, herunder i dem som ikke innfører euroen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Nr. 2.2 i beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 skal lyde:

«2.2. den sannsynlige eller faktiske utgiften for ytelsen overstiger det faste beløpet på 500 euro.»
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 143 av 8.6.1999, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2000 av
28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.



2. Denne beslutning kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den får anvendelse fra 1. januar
1999.

President for
Den administrative kommisjon

Helmut SIEDL
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