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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 36/2002 
 

av 19. april 2002 
 

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. 117/2001 av 28. 

september 2001(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 av 5. juni 2001 om 

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

 
3) Tilpasningen til forordning (EØF) nr. 574/72 må ajourføres på tre punkter som følge 

av avtaler inngått mellom Liechtenstein og Nederland, Norge og Tyskland og Norge 
og Luxembourg –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg VI gjøres følgende endringer: 
 
1. I nr. 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1408/71) skal nytt strekpunkt lyde: 
 

“–   32001 R 1386: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 
av 5. juni 2001 (EFT L 187 av 10.7.2001, s. 1).” 

 

                                                                 
(1) EFT L 322 av 6.12.2001, s. 29, og EØS-tillegget til EFT nr. 60 av 6.12.2001, s. 27. 
(2) EFT L 187 av 10.7.2001, s. 1. 
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2. I nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) skal nytt strekpunkt lyde: 
 

“–   32001 R 1386: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 
av 5. juni 2001 (EFT L 187 av 10.7.2001, s. 1).” 

 
3. I nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) gjøres følgende endringer i nr. 2 tilpasning 

g): 
 

A. Teksten under punkt 132 (LIECHTENSTEIN-NEDERLAND) skal lyde: 
 

“Artikkel 2 til 6 i avtalen av 27. november 2000 om avregning av utgifter på 
trygdeområdet.” 

 
B. Teksten under punkt 141 (NORGE-TYSKLAND) skal lyde: 
 

“Artikkel 1 overenskomst av 28. mai 1999 om avkall på refusjon av utgifter 
til naturytelser tilstått ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og 
yrkessykdom og for utgifter til administrativ og medisinsk kontroll.” 

 
C. Teksten under punkt 147 (NORGE-LUXEMBOURG) skal lyde: 
 

“Artikkel 2 til 4 i avtalen av 19. mars 1998 om refusjon av utgifter på 
trygdeområdet.” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til forordning (EF) nr. 1386/2001 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i 
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 20. april 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.  
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Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 19. april 2002. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
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