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KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW
MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 198

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie zastąpienia i zniesienia wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania rozporzą-
dzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i 574/72

(E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 i E 128)

(Tekst mający znaczenie dla EOG i dla umowy UE/Szwajcaria)

(2004/562/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najem-
nych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1),
zgodnie z którym Komisja Administracyjna jest zobowiązana
do zajmowania się wszelkimi sprawami administracyjnymi
wynikającymi z rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz
późniejszych rozporządzeń,

uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (2), zgodnie z którym
Komisja Administracyjna opracowuje wzory dokumentów
niezbędnych w celu wykonania wymienionych rozporządzeń,

uwzględniając decyzję nr 153 z dnia 7 października 1993 r. w
sprawie wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania
rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72
(E 001, E 103 - E 127) (3),

uwzględniając decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpie-
czenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 177 z dnia 5
października 1999 r. w sprawie formularzy niezbędnych w
celu wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71
i (EWG) nr 574/72 (E 128 i E 128B) (4),

uwzględniając decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpie-
czenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 179 z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy niezbęd-
nych w celu wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71
i (EWG) nr 574/72 (E 111, E 111B, E 113 do E 118 i E 125
do E 127) (5),

uwzględniając decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpie-
czenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 187 z dnia
27 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy niezbęd-
nych w celu wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71
i (EWG) nr 574/72 (E 111 i E 111B) (6),

uwzględniając decyzję Komisji Administracyjnej ds. Zabezpie-
czenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 191 z dnia
17 czerwca 2003 r. w sprawie zastąpienia formularzy E 111
i E 111B przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowot-
nego (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy dostosować formularze niezbędne w celu wyko-
nania rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG)
nr 574/72 w związku z wejściem do Unii Europejskiej
dziesięciu nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja
2004 r.

(2) Od 1 czerwca 2004 r. formularze E 111 i E 111B zastę-
puje się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego
zgodnie z zasadami ustanowionymi decyzją nr 191.
Formularze E 111 i E 111B, wydane przed 1 czerwca
2004 r. zachowują jednak swoją ważność aż do
31 grudnia 2004, chyba że ich data wygaśnięcia nastąpi
wcześniej.
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(3) Ponadto Państwom Członkowskim wymienionym w
wykazie załączonym do decyzji nr 197 z 23 marca
2004 przysługuje okres przejściowy na wprowadzenie
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W
konsekwencji, właściwe instytucje tych Państw nadal
wydają, aż do 31 grudnia 2005 r., formularze E 111 na
podstawie wzoru zamieszczonego w Załączniku do
niniejszej decyzji.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 631 wprowadziło zmiany do
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w taki sposób, aby
wszystkie kategorie osób ubezpieczonych korzystały od
1 czerwca 2004 r. ze świadczeń rzeczowych, które
okażą się niezbędne z punktu widzenia medycznego
podczas pobytu w innym Państwie Członkowskim.
W konsekwencji, formularze E 110, E 128 i E 128 B
stają się zbędne od tej daty. Również od tej daty formu-
larz E 119 dotyczy już tylko świadczeń pieniężnych.

(5) Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem,
art. 17 ust. 6 i 7 rozporządzenia (EWG) nr 574/72
uchyla się od 1 czerwca 2004 r. W konsekwencji, należy
znieść wzory formularzy E 113 i E 114.

(6) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(Porozumienie EOG) z dnia 2 maja 1992 r. uzupełnione
przez Protokół z dnia 17 marca 1993 r., załącznik VI,
wprowadza w życie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
i (EWG) nr 574/72 w Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.

(7) Wspólnota Europejska i jej członkowie oraz Konfede-
racja Szwajcarska podpisały umowę o swobodnym prze-
pływie osób (Umowa Szwajcarska), która weszła w życie
1 czerwca 2002 r. Załącznik II do wymienionej umowy
wprowadza w życie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
i (EWG) nr 574/72 w stosunkach między Wspólnotą
Europejską i jej członkami a Konfederacją Szwajcarską.

(8) Ze względów praktycznych należy stosować formularze
identyczne we Wspólnocie, w Europejskim Obszarze
Gospodarczym i w stosunkach między Wspólnotą a
Konfederacją Szwajcarską,

PODEJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Wzór formularza E 119 przedstawiony w decyzji nr 153
zastępuje się wzorem przedstawionym w Załączniku do
niniejszej decyzji.

2. Wzór formularza E 111 przedstawiony w decyzji nr 187
zastępuje się w okresie od 1 czerwca 2004 r. do 31 grudnia
2005 r. wzorem przedstawionym w Załączniku do niniej-
szej decyzji. Co do zasady, wszystkie reguły stosowane
zgodnie z decyzją nr 190 do czytelnych danych zawartych
w Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego
i odnoszące się do opisu, wartości, długości i uwag co do
pól zawierających dane są stosowane do wzoru formularza
E 111.

3. Wzory formularzy E 113 i E 114 przedstawione w decyzji
nr 179 znosi się od 1 czerwca 2004 r.

4. Wzór formularza E 110 przedstawiony w decyzji nr 153,
wzór formularza E 128 przedstawiony w decyzji nr 168
i wzór formularza E 128B przedstawiony w decyzji nr 177
znosi się od 1 czerwca 2004 r.

5. Właściwe władze Państw Członkowskich udostępnią zainte-
resowanym (uprawnionym, instytucjom itd.) formularze
odpowiadające wzorom przedstawionym w Załączniku do
niniejszej decyzji.

6. Każdy formularz jest dostępny w językach urzędowych
Wspólnoty. Ich wzór jest stworzony w taki sposób, aby
poszczególne wersje językowe były całkowicie zbieżne

7. Niniejsza decyzja jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
2004 r.

Przewodniczący Komisji Administracyjnej
Tim QUIRKE
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