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(Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné)

KOMISIA

SPRÁVNA KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

ROZHODNUTIE č. 204

zo 6. októbra 2005

o vzorových formulároch potrebných na uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS)
č. 574/72 (séria E 200)

(Text s významom pre EHP a dohodu EÚ so Švajčiarskom)

(2006/613/ES)

SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV,

so zreteľom na článok 81 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (1) zo 14. júna 1971 o uplatňovaní
systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných
príslušníkov pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva, podľa ktorého je povinnosťou Správnej komisie zaobe-
rať sa všetkými administratívnymi otázkami súvisiacimi s nariadením (EHS) č. 1408/71 a ďalšími nariadeniami,

so zreteľom na článok 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 574/72 (2), v ktorom sa stanovuje postup pri uplatňovaní
nariadenia (EHS) č. 1408/71, podľa ktorého povinnosťou Správnej komisie je navrhnúť vzory dokumentov
potrebných na uplatňovanie nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72,

so zreteľom na rozhodnutie č. 184 z 10. decembra 2001, ktoré sa týka vzorových formulárov potrebných
na uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 201 až E 207, E 210, E 213
a E 215) (3),

so zreteľom na rozhodnutie č. 188 z 10. decembra 2002 o vzorových formulároch potrebných na uplatňo-
vanie nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (E 210 a E 211) (4),

keďže:

(1) Rozšírenie Európskej únie 1. mája 2004 si vyžaduje zmenu formulárov série E 200.

(2) Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 sa v Európskom hospodárskom priestore vykonávajú
na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP) z 2. mája 1992, doplne-
nej protokolom zo 17. marca 1993 s prílohou VI.

(1) Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 647/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1).

(2) Ú. v. ES L 74, z 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 647/2005.
(3) Ú. v. ES L 304, 6.11.2002, s. 1, korigendum v Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 22.
(4) Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2003, s. 12.
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