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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 10/2005

frá 8. febrúar 2005

um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 
með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um breytingu á 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) VI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2004 frá  
3. desember 2004 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1851/2003
frá 17. október 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar
(EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum
og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildar- 
ríkja (2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Ákvæði 2. liðar (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72) í  
VI. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

„– 32003 R 1851: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1851/2003 frá 17. október 2003 (Stjtíð. ESB 
L 271, 22.10.2003, bls. 3).“

2. Í stað fyrirsagnar aðlögunarliðar b) komi eftirfarandi:

„Ákvæði 2. viðauka breytist sem hér segir:“

3. Eftirfarandi bætist við á undan fyrirsögninni „ZA.
ÍSLAND“ í aðlögunarlið b):

„A) Þátturinn „D. ÞÝSKALAND“ breytist sem hér segir:

1. Texti i. liðar a-liðar 2. mgr. breytist sem hér
segir:

i) Í stað texta fyrsta undirliðar komi
eftirfarandi:

„– ef hlutaðeigandi er búsettur á Íslandi eða
í Hollandi eða er íslenskur eða hollenskur 
ríkisborgari búsettur í ríki utan EES:

Landesversicherungsanstalt Westfalen 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins 
Westfalen), Münster.“

ii) Í stað texta fimmta undirliðar komi
eftirfarandi:

„– ef hlutaðeigandi er búsettur í Danmörku,
Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð eða er 
danskur, finnskur, norskur eða sænskur 
ríkisborgari búsettur í ríki utan EES:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-
Holstein (Tryggingastofnun sambands-
ríkisins Slésvíkur-Holsteins), Lübeck.“

iii) Í stað texta sjöunda undirliðar komi
eftirfarandi:

„– ef hlutaðeigandi er búsettur í Grikklandi
eða Liechtenstein eða er grískur eða 
liechtensteinskur ríkisborgari búsettur í 
ríki utan EES:

Landesversicherungsanstalt Baden-
Württemberg (Tryggingastofnun 
sambandsríkisins Baden-Württemberg), 
Karlsruhe.“

2. Texti i. liðar b-liðar 2. mgr. breytist sem hér
segir:

i) Í stað texta fyrsta undirliðar komi
eftirfarandi:

„– ef iðgjald samkvæmt löggjöf annars
samningsríkis var síðast greitt til 
tryggingastofnunar á Íslandi eða í 
Hollandi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins 
Westfalen), Münster.“
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ii) Í stað texta fimmta undirliðar komi 
eftirfarandi:

„– ef iðgjald samkvæmt löggjöf annars 
samningsríkis var síðast greitt til 
tryggingastofnunar í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð:

 Landesversicherungsanstalt Schleswig-
Holstein (Tryggingastofnun sambands-
ríkisins Slésvíkur-Holsteins), Lübeck.“

iii) Í stað texta sjöunda undirliðar komi 
eftirfarandi:

„– ef iðgjald samkvæmt löggjöf annars 
samningsríkis var síðast greitt til 
tryggingastofnunar í Grikklandi eða 
Liechtenstein:

 Landesversicherungsanstalt Baden-
Württemberg (Tryggingastofnun sam-
bandsríkisins Baden-Württemberg), 
Karlsruhe.“

B) Eftirfarandi bætist við í lok 2. viðauka:“

4. Í stað fyrirsagnar aðlögunarliðar c) komi eftirfarandi:

 „Ákvæði 3. viðauka breytist sem hér segir:“

5. Eftirfarandi bætist við á undan fyrirsögninni „ZA. 
ÍSLAND“ í aðlögunarlið c):

„A) Þátturinn „D. ÞÝSKALAND“ breytist sem hér segir:

1. Í stað texta v. liðar a-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Ísland og Holland:

 Landesversicherungsanstalt Westfalen 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Westfalen), 
Münster.“

2. Í stað texta vi. liðar a-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Danmörku, Finnland, Noreg 
og Svíþjóð:

 Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Slésvíkur-
Holsteins), Lübeck.“

3. Í stað texta vii. liðar a-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Grikkland og Liechtenstein:

 Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Baden-
Württemberg), Karlsruhe.“

B) Eftirfarandi bætist við í lok 3. viðauka:“

6. Í stað fyrirsagnar aðlögunarliðar d) komi eftirfarandi:

 „Ákvæði 4. viðauka breytist sem hér segir:“

7. Eftirfarandi bætist við á undan liðnum sem varðar 
Liechtenstein: 

„A) Þátturinn „D. ÞÝSKALAND“ breytist sem hér segir:

1. Í stað texta ii. liðar b-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Danmörku, Finnland, Noreg 
og Svíþjóð:

 Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Slésvíkur-
Holsteins), Lübeck.“

2. Í stað texta iv. liðar b-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Grikkland og Liechtenstein:

 Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Baden-
Württemberg), Karlsruhe.“

3. Í stað texta viii. liðar b-liðar 3. mgr. komi 
eftirfarandi:

 „í samskiptum við Ísland og Holland:

 Landesversicherungsanstalt Westfalen 
(Tryggingastofnun sambandsríkisins Westfalen), 
Münster.“

B) Eftirfarandi bætist við í þættinum „R. 
AUSTURRÍKI“:“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 1851/2003, 
sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 9. febrúar 2005 að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗).

(∗)  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 8. febrúar 2005.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

R. Wright

formaður.




