ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 7/2000
frá 28. janúar 2000
um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi)
við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður
með 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 EESnefndarinnar nr. 81/1999 frá 25. júní 1999( 1 ).

2)

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1606/98 frá 29. júní 1998 um breytingu á reglugerð
(EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum,
sjálfstætt starfandi einstaklingum og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli
aðildarríkja og reglugerð (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71, með það í huga að rýmka gildissvið þeirra þannig
að þær nái til sérstakra bótakerfa fyrir opinbera starfsmenn( 2 ) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

(1 ) Stjtíð. EB L 296, 23.11.2000, bls. 37 og EES-v iðbætir við Stjt íð. EB nr. 54, 23.11.2000, bls. 62.
(2 ) Stjt íð. EB L 209, 25.7.1998, bls. 1.

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71) í VI.
viðauka við samninginn:
1.

Eftirfarandi undirliður bætist við:
,,-

398 R 1606: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1606/98 frá 29. júní 1998 (Stjtíð.
EB L 209, 25.7.1998, bls. 1).“;

2.

í aðlögunarlið r), yfirskrift ,,P. ÍSLAND“ komi ,,Allar umsóknir um grunnlífeyri
og viðbótarlífeyri vegna elli og sérstakt bótakerfi vegna lífeyris opinberra
starfsmanna“ í stað textans;

3.

í aðlögunarlið t), yfirskrift ,,P. ÍSLAND“ komi eftirfarandi í stað textans:
,,1.

Hafi launaðri vinnu eða sjálfstæðri atvinnustarfsemi verið lokið á Íslandi,
og tilvikið verður þegar launuð vinna eða sjálfstæð atvinnustarfsemi er
stunduð í öðru ríki sem reglugerðin tekur til og þar sem örorkulífeyrir,
bæði samkvæmt almannatryggingakerfinu og viðbótarlífeyriskerfinu
(lífeyrissjóðir), á Íslandi felur ekki lengur í sér tímabilið frá því að tilvik
kemur fram og fram að því að lífeyrisaldri er náð (tímabil sem ekki er
liðið), skal tekið tillit til tryggingatímabila sem falla undir löggjöf annars
ríkis sem reglugerðin tekur til að því er varðar kröfuna um tímabil sem
ekki er liðið eins og um væri að ræða tryggingatímabil á Íslandi.

2.

Hægt er að krefja einstakling, sem fellur undir sérstakt bótakerfi fyrir
opinbera starfsmenn og búsettur er á Íslandi, og
a) sem ákvæði 2. til 7. þáttar í 1. kafla III. bálks eiga ekki við um, og
b) sem ekki á rétt á íslenskum lífeyri,

um greiðslu kostnaðar vegna aðstoðar við hann eða aðstandendur hans á
Íslandi, svo fremi að aðstoðin heyri undir sérstaka bótakerfið, sem um
ræðir, og/eða einstaklingsbundna tryggingarkerfið, sem kemur því til
viðbótar.“
2. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72) í VI.
viðauka við samninginn:
1.

eftirfarandi undirliður bætist við:
,,-

2.

398 R 1606: reglugerð ráðsins (EB) nr. 1606/98 frá 29. júní 1998 (Stjtíð.
EB L 209, 25.7.1998, bls. 1).“;

eftirfarandi komi í stað textans í aðlögunarlið a), yfirskrift ,,R. NOREGUR“:
,,1.

Sosial- og helsedepartementet (Heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið),
Ósló.

2.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Atvinnumála- og stjórnsýsluráðuneytið), Ósló.

3.

Barne- og familiedepartementet (Barna- og fjölskyldumálaráðuneytið),
Ósló.

4.

Justisdepartementet (Dómsmálaráðuneytið), Ósló.

5.

Utenriksdepartementet (Utanríkisráðuneytið), Ósló.“;

3.

eftirfarandi bætist við í aðlögunarlið b), yfirskrift ,,R. NOREGUR“:
,,7.

Bætur samkvæmt lögum nr. 26 frá 28. júlí 1949 um lífeyrissjóð opinberra
starfsmanna í Noregi (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens
Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (lífeyrissjóður opinberra starfsmanna í Noregi).“;

4.

eftirfarandi bætist við, bæði í 2. lið (Elli- og dánarbætur) og 3. lið (Örorkubætur) í
aðlögunarlið c), yfirskrift ,,Q. LIECHTENSTEIN“:
,,c)

Atvinnutengt bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn:
Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Yfirstjórn
atvinnutengds bótakerfis fyrir opinbera starfsmenn).“;

5.

eftirfarandi bætist við í aðlögunarlið c), yfirskrift ,,R. NOREGUR“:
,,4.

Bætur samkvæmt lögum nr. 26 frá 28. júlí 1949 um lífeyrissjóð opinberra
starfsmanna í Noregi (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens
Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (lífeyrissjóður opinberra starfsmanna í Noregi).“;

6.

eftirfarandi bætist við, bæði í 2. lið (Elli- og dánarbætur) og 3. lið (Örorkubætur) í
aðlögunarlið f), yfirskrift ,,Q. LIECHTENSTEIN“:
,,c)

Atvinnutengt bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn:
Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal
(Framkvæmdastjórn atvinnutengds bótakerfis fyrir opinbera starfsmenn).“;

7.

eftirfarandi bætist við á eftir 1. lið í aðlögunarlið f), yfirskrift ,,R. NOREGUR“:
,,1a.

Bætur samkvæmt lögum nr. 26 frá 28. júlí 1949 um lífeyrissjóð opinberra
starfsmanna í Noregi (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens
Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (lífeyrissjóður opinberra starfsmanna í Noregi).“;

8.

eftirfarandi bætist við í aðlögunarlið m), yfirskrift ,,R. NOREGUR“:
,,13.

Bætur samkvæmt lögum nr. 26 frá 28. júlí 1949 um lífeyrissjóð opinberra
starfsmanna í Noregi (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens
Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (lífeyrissjóður opinberra starfsmanna í Noregi).“

3. gr.
Fullgiltur texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1606/98 á íslensku og norsku fylgir sem
viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. janúar 2000, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EESnefndinni( ∗ ).

(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt
Evrópubandalaganna.

í EES-deild

og EES-viðbæti

við

Stjórnartíðindi

Gjört í Brussel 28. janúar 2000.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

F. Barbaso

Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

G. Vik

E. Gerner

