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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 117/2001 
av 28. september 2001 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg VI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 72/2001 av 

19. juni 2001(1). 
 
2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 av 17. januar 2001 om endring av 

rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning 
(EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor 
Fellesskapet( 2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Tilpasningsteksten til avtalens vedlegg VI nr. 2 bør justeres som følge av 

lovgivningsmessige endringer i Island – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 

 
Artikkel 1 

 
I  avtalens vedlegg VI nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) gjøres følgende 
endringer: 
 
1. Nytt strekpunkt før tilpasningen skal lyde:  
 

«- 32001 R 0089: Kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 av 17. januar 
2001 (EFT L 14 av 18.1.2001, s. 16)». 

 

                                                                 
(1) EFT L 238 av 6.9.2001, s. 21, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av 6.9.2001, s. 16. 
(2) EFT L 14 av 18.1.2001, s. 16. 
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2. I tilpasning b) skal teksten under overskriften «P. ISLAND» lyde: 
 

«1. Sykdom, svangerskap og fødsel: 
 

a) Sykdom: 
 

Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), 
Reykjavik 

 
b) Svangerskap og fødsel: 

 
Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), 
Reykjavik 

 
 2. Uførhet, alder og dødsfall (pensjoner): 
 

a) Pensjoner i henhold til trygdeloven 
 
 Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), 

Reykjavik 
 

b) Pensjoner i henhold til lov om plikt til forsikring av 
pensjonsrettigheter og om pensjonskassers virksomhet: 

 
   Pensjonskassen som vedkommende har innbetalt avgift til. 
 

Kontaktorgan for pensjonskassene er Tryggingastofnun ríkisins 
(Statens trygdeinstitusjon), Reykjavik 

 
3. Arbeidsulykker og yrkesskader: 

 
a) Naturalytelser og pensjoner i henhold til trygdeloven:   
 

Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), 
Reykjavik 

 
b) Pensjoner i henhold til lov om plikt til forsikring av 

pensjonsrettigheter og om pensjonskassers virksomhet: 
 
 Pensjonskassen som vedkommende har innbetalt avgift til. 
 
 Kontaktorgan for pensjonskassene er Tryggingastofnun ríkisins 

(Statens trygdeinstitusjon), Reykjavik 
  

4. Arbeidsløshet: 
 

Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavik 
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 5. Familieytelser: 
   

a) Familieytelser unntatt barnetrygd 
 

Tryggingastofnun ríkisins (Statens trygdeinstitusjon), 
Reykjavik 

 
b) Barnetrygd og tilleggsbarnetrygd 

 
Ríkisskattstjóri (skattedirektøren), Reykjavik». 

 
3. I tilpasning c) under overskriften «P. ISLAND» skal teksten til nr. 2 

(Arbeidsløshet) lyde: 
 
 «Arbeidsløshet: 
 

Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavik». 
 
4. I tilpasning f) under overskriften «P. ISLAND» skal teksten til nr. 2 

(Arbeidsløshet) lyde: 
 

«Arbeidsløshet: 
  

Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavik». 
 
5. I tilpasning m) under overskriften «P. ISLAND» skal nr. 1 første ledd lyde: 
 

«Ved anvendelse av forordningens artikkel 13 nr. 2 bokstav d), artikkel 14 nr. 
1 bokstav a), artikkel 14 nr. 2 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav a), artikkel 
14a nr. 2, artikkel 14a nr. 4, artikkel 14b nr. 1, artikkel 14b nr. 2, artikkel 14b 
nr. 4, artikkel 14c bokstav a) og artikkel 14e samt 
gjennomføringsforordningens artikkel 11, artikkel 11a, artikkel 12a nr. 2 
bokstav a), artikkel 12a nr. 5 bokstav c), artikkel 12a nr. 7 bokstav a) og 
artikkel 12b:» 

 
6. I tilpasning m) under overskriften «P. ISLAND» skal nr. 4 andre ledd lyde: 
 

«Vinnumálastofnun (Arbeidsdirektoratet), Reykjavik». 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 89/2001 på islandsk og norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 
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Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 29. september 2001, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 28. september 2001. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         E. Bull 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes                 M. Brinkmann 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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