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BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

(2004. március 23.)

(198. SZÁMÚ HATÁROZATA)

az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendeletek alkalmazásához szükséges nyomtatványok
helyettesítéséről és eltörléséről

(E 110, E111, E 111B, E 113, E 114, E 119, E 128 és E 128B)

(az EGT-re, valamint a Svájc és az Európai Unió közötti megállapodásra vonatkozó szöveg)

(2004/562/EK)

A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkal-
mazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet (1)
81. cikke a) pontjára, melynek értelmében az Igazgatási
Bizottság feladata az 1408/71/EGK rendeletből és a későbbi
rendeletekből fakadó valamennyi igazgatási jellegű kérdés keze-
lése,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkal-
mazásáról szóló, 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonat-
kozó szabályok megállapításáról szóló, 1971. március 21-i
574/72/EGK tanácsi rendelet (2) 2. cikke (1) bekezdésére,
melynek értelmében a rendeletekben foglaltak alkalmazásához
szükséges okmányok mintáit az igazgatási bizottság dolgozza
ki,

tekintettel az 1993. október 7-i, az 1408/71/EGK és
574/72/EGK rendeletek alkalmazásához szükséges okmányok
(E001, E103–E127) mintáiról szóló 153. számú határozatra (3),

tekintettel a migráns munkavállalók szociális biztonságával
foglalkozó igazgatási bizottság az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK tanácsi rendeletekben foglaltak alkalmazásához
szükséges okmányokról (E 128 és E 128B) szóló, 1999.
október 5-i 177. számú határozatára (4),

tekintettel a migráns munkavállalók szociális biztonságával
foglalkozó igazgatási bizottság az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK tanácsi rendeletekben foglaltak alkalmazásához
szükséges okmányok (E 111 és E 111B, E113-tól E118-ig, és
E125-től E128-ig) mintáiról szóló, 2002. április 18-i 179.
számú határozatára (5),

tekintettel a migráns munkavállalók szociális biztonságával
foglalkozó igazgatási bizottság az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK tanácsi rendeletekben foglaltak alkalmazásához
szükséges nyomtatványokról (E 111 és E 111B) szóló, 2002.
június 27-i 187. számú határozatára (6),

tekintettel a migráns munkavállalók szociális biztonságával
foglalkozó igazgatási bizottság, az E111 és E111B nyomtatvá-
nyoknak az európai egészségügyi biztosítási kártyával való
helyettesítéséről szóló, 2003. június 17-i 191. számú határoza-
tára (7),

mivel:

(1) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendeletekben
foglaltak alkalmazásához szükséges okmányokat a tíz új
tagállam 2004. május 1-jei európai uniós csatlakozá-
sának figyelembevételével kell módosítani.

(2) 2004. június 1-jétől az E111 és az E111 B nyomtatvá-
nyok helyébe az európai egészségügyi biztosítási kártya
lép a 191. számú határozatban megállapított részletes
szabályok szerint. Ugyanakkor a 2004. május 31-e előtt
kiadott E111 és az E111B nyomtaványok december
31-ig továbbra is érvényesek, kivéve ha a rajtuk feltünte-
tett, az érvényesség lejártát jelző dátum ennél korábbi.
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(3) Emellett a 2004. március 23-i 197. számú határozat
mellékletében szereplő tagállamok számára egy átmeneti
időszak áll rendelkezésre az európai egészségbiztosítási
kártya bevezetésére. Következésképpen a fenti államok
illetékes intézményei 2005. december 31-ig bocsát-
hatnak ki E 111 jelű nyomtatványokat az e határozat
mellékletében található minta alapján.

(4) A 2004. március 31-i 631/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet úgy módosította az 1408/71/EGK
rendeletet, hogy 2004. június 1-jétől minden biztosított
személy, függetlenül a biztosítás kategóriájától, egy
másik tagállamban való tartózkodása esetén igénybe
veheti az orvosi szempontból szükségesnek bizonyuló
természetbeni ellátásokat. Következésképpen az E 110,
E 128 és az E 128B okmányok a fenti dátumtól kezdve
szükségtelenné válnak. Ugyancsak a fenti dátumtól
kezdve az E 119 nyomtatvány kizárólag a pénzbeli ellá-
tásokra vonatkozik.

(5) A fent említett EK-rendelet értelmében az 574/72/EGK
rendelet 17. cikk (6) és (7) bekezdései 2004. június 1-je
után hatályukat vesztik. Következésképpen az E 113 és
az E 114 jelű nyomtatványokat el kell törölni.

(6) Az 1992. május 2-án megkötött és az 1993. március
17-i Jegyzőkönyv által kiegészített Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodás (az EGT-megállapodás)
VI. melléklete rendelkezik az 1408/71/EGK és az
574/72/EGK rendeletek alkalmazásáról az Európai
Gazdasági Térségben.

(7) Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Svájci
Államszövetség megállapodást kötött a személyek szabad
áramlásáról (Svájci megállapodás), amely 2002. június
1-jén lépett hatályba. E megállapodás II. melléklete
rendelkezik az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rende-
letek alkalmazásáról az Európai Közösség és tagállamai,
valamint a Svájci Államszövetség közötti kapcsolatok
tekintetében.

(8) Gyakorlati okokból az Európai Közösségben, az Európai
Gazdasági Közösségben és a Közösség, valamint a Svájci

Államszövetség közötti kapcsolatokban azonos forma-
nyomtatványokat kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. A 153. számú határozatban foglalt E 119 formanyomtat-
vány helyébe az e határozat mellékletében szereplő minta
lép.

2. A 187. számú határozatban foglalt E 111 formanyomtat-
vány helyébe 2004. június 1. és 2005. december 31. között
az e határozat mellékletében szereplő minta lép. Általános-
ságban minden, a 190. számú határozatban az Európai
Kártya szabad szemmel olvasható adataira, valamint az adat-
mezők leírásaira, értékeire, hosszúságaira és megjegyzéseire
vonatkozó érvényes szabályok alkalmazandók az E 111 jelű
formanyomtatványra.

3. A 179. számú határozatban foglalt E 113 és E 114 forma-
nyomtatványok 2004. június 1-jétől nem alkalmazandók.

4. A 153. számú határozatban foglalt E 110 formanyomtat-
vány, a 168. számú határozatban foglalt E 128 formanyom-
tatvány és a 177. számú határozatban foglalt E 128B forma-
nyomtatvány 2004. június 1-jétől nem alkalmazandó.

5. A tagállamok illetékes hatóságai az érdekelt felek (jogos
igénylők, intézmények stb.) rendelkezésére bocsátják az e
határozat mellékletében szereplő modellnek megfelelő
formanyomtatványokat.

6. Mindegyik formanyomtatvány a Közösség hivatalos nyelvein
áll rendelkezésre, és azok kialakítása olyan, hogy a
különböző változatok tökéletesen egymásra vetíthetők.

7. Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül kihir-
detésre, és 2004. június 1-jétől alkalmazandó.

az Igazgatási Bizottság elnöke
Tim QUIRKE
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