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BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

204. SZÁMÚ HATÁROZAT

(2005. október 6.)

az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges
formanyomtatványokról (E 200 sorozat)

(EGT vonatkozású és az EU–Svájc-megállapodás számára jelentőséggel bíró szöveg)

(2006/613/EK)

A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, egyéni vállalko-
zókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (1)
81. cikkének a) pontjára, melynek értelmében az igazgatási bizottság feladata minden olyan igazgatási kérdés
kezelése, amely az 1408/71/EGK rendeletből és a későbbi rendeletekből ered,

tekintettel az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK
rendelet (2) 2. cikkének (1) bekezdésére, melynek értelmében az igazgatási bizottság feladata az 1408/71/EGK
és 574/72/EGK rendelet alkalmazásához szükséges okmányok mintáinak kidolgozása,

tekintettel az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges formanyomtatvá-
nyokról szóló, 2001. december 10-i 184. számú határozatra (3) (E 201-től E 207-ig, E 213 és E 215),

tekintettel az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges formanyomtatványokról szóló, 2002.
december 10-i 188. számú határozatra (4) (E 210 és E 211),

mivel:

(1) Az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítése szükségessé teszi az E 200 sorozat formanyomtatványai-
nak a módosítását.

(2) Az 1993. március 17-i jegyzőkönyv VI. mellékletével kiegészített 1992. május 2-i, az Európai Gazda-
sági Térséget létrehozó megállapodás (EGT-megállapodás) végrehajtja az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK rendeletet az Európai Gazdasági Térségben.

(1) HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb a 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4.,
1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 647/2005/EK rendelettel módosított rendelet.
(3) HL L 304., 2002.11.6., 1. o. Helyesbítve: HL L 315., 2002.11.19., 22. o.
(4) HL L 112., 2003.5.6., 12. o.
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(3) Az Európai Közösség és tagállamai és a Svájci Államközösség megállapodást kötött a személyek sza-
bad mozgásáról (Svájci Megállapodás), amely 2002. június 1-jén lépett hatályba. A megállapodás II.
melléklete hivatkozik az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletre.

(4) Gyakorlati okokból az Európai Unióban használt és az EGT-megállapodás, valamint a Svájci Megálla-
podás szerinti formanyomtatványoknak azonosaknak kell lenniük,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. Az E 202 az 1–9 kiegészítő oldalakkal, az E 203 mintaokmány az 1–13 kiegészítő oldalakkal, az
E 205(BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT),
(PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH) mintaokmány, az E 207, az E 210, az E 211
mintaokmányok, az E 213 mintaokmány az 1–5 kiegészítő oldalakkal, és az E 215 mintaokmány 1 kie-
gészítő oldallal elfogadásra került az e rendelethez mellékelt nyomtatványokkal összhangban.

2. A tagállamok illetékes hatóságai a formanyomtatványokat a mellékelt mintáknak megfelelően az érde-
kelt felek rendelkezésére bocsátják. A formanyomtatványoknak elérhetőknek kell lenniük a Közösség
hivatalos nyelvein, mégpedig olyan formában, hogy a különböző változatok tökéletesen fedjék egymást,
ezzel téve lehetővé, hogy valamennyi címzett saját nyelvén vehesse kézhez a formanyomtatványt.

3. A 184. és 188. számú határozatot helyettesítő ezen határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül
közzétételre. Ezt a határozatot a közzétételét követő hónap első napjától kell alkalmazni.

az igazgatási bizottság elnöke
Anna HUDZIECZECK

L 254/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.16.
































































































































































































































































































































































































































































































































































