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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 76/2011

frá 1. júlí 2011

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) og bókun 37 við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. og 101. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) VI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 82/2009 
frá 3. júlí 2009 (1).

2) Bókun 37 við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 92/2010 frá 
2. júlí 2010 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 
um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 988/2009 frá 16. septem ber 
2009 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 883/2004 um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa, og um 
að ákveða efni við aukanna við hana (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 frá 16. septem ber 
2009 sem kveður á um fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr. 883/2004 um sam ræmingu almanna trygg-
inga kerfa (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. A1 frá 12. júní 2009 um að koma á sam ráðs- og sáttaferli 
varð andi gildi skjala, það hvaða lög gjöf skuli gilda og úthlutun bóta sam kvæmt reglu gerð Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. A2 frá 12. júní 2009 um túlkun 12. gr. reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 um lög gjöf sem útsendir starfsmenn og sjálfstætt starfandi 
einstaklingar, sem starfa tímabundið utan lögbærs ríkis, heyra undir (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. E1 frá 12. júní 2009 um hagnýtt fyrirkomulag vegna 
að lögun ar tíma bils varð andi upp lýs ingaskipti með rafrænum aðferðum sem um getur í 4. gr. reglu-
gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. F1 frá 12. júní 2009 um túlkun 68. gr. reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 að því er varðar reglur um forgang þegar fjölskyldubætur 
skarast (9).

10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. H1 frá 12. júní 2009 um skiptin frá reglu gerð um ráðs-
ins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 yfir í reglu gerð ir Evrópu þingsins og ráðs ins (EB)  
nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 og beitingu ákvarðana og tilmæla fram kvæmdaráðs ins um sam-
ræmingu almanna trygg inga kerfa (10).

(1) Stjtíð. ESB L 277, 22.10.2009, bls. 34, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 56, 22. 10. 2009, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 46, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 59, 21.10.2010, bls. 15.
(3) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 43.
(5) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.
(6) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 1.
(7) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 5.
(8) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 9.
(9) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 11.
(10) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 13.
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11) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. H2 frá 12. júní 2009 um starf og samsetningu tækninefndar 
um gagnavinnslu á vegum fram kvæmdaráðs um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (11).

12) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. P1 frá 12. júní 2009 um túlkun 50. gr. (4. mgr.), 58. gr. og 
87. gr. (5. mgr.) reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 um úthlutun bóta vegna 
örorku, elli og til eftirlifenda (12).

13) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. S1 frá 12. júní 2009 um evrópska sjúkratrygg inga kortið (13).

14) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. S2 frá 12. júní 2009 um tækni for skriftir fyrir evrópska 
sjúkratrygg inga rkortið (14).

15) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. S3 frá 12. júní 2009 um skil grein ingu þeirrar aðstoð ar sem 
fellur undir 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 27. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 
og 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 (15).

16) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. U1 frá 12. júní 2009 um 3. mgr. 54. gr. reglu gerð ar Evrópu-
þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 að því er varðar hækkun atvinnuleysisbóta vegna aðstand- 
enda (16).

17) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. U2 frá 12. júní 2009 um gildissvið 2. mgr. 65. gr. reglu-
gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 um rétt einstaklinga, sem eru atvinnulausir með 
öllu, til atvinnuleysisbóta, annarra en þeirra sem sækja vinnu yfir landa mæri og voru búsettir í öðru 
aðild ar ríki en lögbæru aðild ar ríki þegar þeir störfuðu síðast sem launþegar eða sjálfstætt starfandi 
einstaklingar (17).

18) Fella ber inn í samn ing inn ákvörð un nr. U3 frá 12. júní 2009 um gildissvið hugtaksins „atvinnuleysi 
að hluta til“ sem á við um atvinnulausa einstaklinga sem um getur í 1. mgr. 65. gr. reglu gerð ar 
Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 (18).

19) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli nr. P1 frá 12. júní 2009 um Gottardo-dóminn, en sam kvæmt honum 
skulu þau kjör, sem ríkisborgurum aðild ar ríkis eru tryggð með tvíhliða almanna trygg inga samningi 
við land utan Banda lags ins, einnig veitt launþegum sem eru ríkisborgarar annarra aðild ar ríkja (19).

20) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli nr. U1 frá 12. júní 2009 um lög gjöfina sem gildir um atvinnulausa 
einstaklinga sem eru í hlutastarfi í öðru aðild ar ríki en búseturíkinu, hvort heldur sem launþegar eða 
sjálfstætt starfandi einstaklingar (20).

21) Fella ber inn í samn ing inn tilmæli nr. U2 frá 12. júní 2009 um beitingu a-liðar 1. mgr. 64. gr. reglu-
gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 gagnvart atvinnulausum einstaklingum sem 
fylgja mökum eða sambýlismönnum/-konum sem eru launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar 
í aðild ar ríki sem er annað en lögbæra ríkið (21).

22) Til þess að tryggja góða fram kvæmd samn ings ins ber að breyta bókun 37 þannig að hún taki til 
fram kvæmdaráðs ins um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa sem komið var á fót sam kvæmt reglu-
gerð (EB) nr. 883/2004 og breyta ber VI. við auka þannig að fram komi hvaða máls með ferð ræður 
samskiptum við þetta ráð og aðila sem starfa í tengslum við það.

23) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 883/2004 fellur úr gildi reglu gerð ráðs ins (EBE)  
nr. 1408/71 (22), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella hana úr samningnum.

(11) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 17.
(12) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 21.
(13) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 23.
(14) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 26.
(15) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 40.
(16) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 42.
(17) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 43.
(18) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 45.
(19) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 47.
(20) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 49.
(21) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 51.
(22) Stjtíð. EB L 149, 5.7.1971, bls. 2.
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24) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (EB) nr. 987/2009 fellur úr gildi, frá 1. maí 2010 að telja, reglu-
gerð ráðs ins (EBE) nr. 574/72 (23), en sú gerð hefur verið felld inn í samn ing inn og ber því að fella 
hana úr samningnum.

25) Allar gerðir undir fyrirsögnunum „Gerðir sem samn ings að ilar skulu taka tilhlýðilegt tillit til“ og 
„Gerðir sem samn ings að ilar skulu taka mið af“ eru úreltar og ber því að fella þær úr samningnum.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði VI. við auka við samn ing inn breytist eins og tilgreint er í við auka við ákvörð un þessa.

2. gr.

Texti 5. liðar (fram kvæmdaráð um félagslegt öryggi farand laun þega) bókunar 37 (með skrá sem kveðið er 
á um í 101. gr.) við samn ing inn hljóði svo:

„Fram kvæmdaráð um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 883/2004).“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð a (EB) nr. 883/2004, sbr. leið rétt ing ar sem birt ust í Stjtíð. ESB L 200, 
7.6.2004, bls. 1, og Stjtíð. ESB L 204, 4.8.2007, bls. 30, 987/2009 og 988/2009, ákvarðana nr. A1, A2, E1, 
F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 og U3, og tilmæla nr. P1, U1 og U2, sem verður birt ur í EES-viðbæti 
við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta til kynn ing sam kvæmt 1. mgr. 103. gr. samn ings ins 
hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (24*). 

5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. júlí 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(23) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1.
(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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VIÐ AUKI

við ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 76/2011

Í stað núverandi texta VI. við auka við samn ing inn komi eftir far andi:

„INNGANGUR

Þegar gerðirnar sem vísað er til í þessum við auka fela í sér hugtök eða vísa til máls með ferða r sem er sérkennandi fyrir 
réttarreglur Banda lags ins, svo sem varð andi

– inngangsorð,

– viðtakendur gerða Banda lags ins,

– tilvísanir til yfir ráða svæða eða tungumála EB,

– tilvísanir til réttinda og skyldna aðild ar ríkja EB, opin berra stofnana þeirra, fyrir tækja eða einstaklinga hvers 
gagnvart öðrum og

– tilvísanir til máls með ferða r varð andi upp lýs ingar og til kynn ingar, 

gildir bókun 1 um altæka aðlögun nema kveðið sé á um annað í þessum við auka.

AÐLÖGUN Á TIL TEKNUM SVIÐUM

I. Að því er þennan við auka varðar og þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 ber að líta svo á að hugtakið ,,aðild ar ríki“ feli í sér 
í gerðunum sem vísað er til, auk þeirrar merkingar sem það hefur í við kom andi EB-gerðum, Ísland, Liechtenstein 
og Noreg.

II. Þegar ákvæðum gerðanna, sem vísað er til í þessum við auka, er beitt í tengslum við fram kvæmd þessa samnings 
skal sam eigin lega EES-nefndin takast á hendur, í sam ræmi við ákvæði VII. hluta samn ings ins, réttindi og skyldur 
fram kvæmdaráðs um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa, sem starfar í tengslum við fram kvæmda stjórn Evrópu-
banda laganna, sem og réttindi og skyldur endurskoðunarnefnd ar inn ar og tækninefnd ar inn ar um gagnavinnslu sem 
báðar starfa í tengslum við umrætt fram kvæmdaráð.

I. ALMENN SAM RÆMING ALMANNA TRYGG INGA 

GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL

1. 32004 R 0883: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um sam ræmingu 
almanna trygg inga kerfa (Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1), eins og hún var leið rétt með Stjtíð. ESB L 200, 
7.6.2004, bls. 1 og Stjtíð. ESB L 204, 4.8.2007, bls. 30, eins og henni var breytt með:

– 32009 R 0988: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 988/2009 frá 16. septem ber 2009 (Stjtíð. ESB 
L 284, 30.10.2009, bls. 43).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftir far andi undirliður bætist við í 10. mgr. 87. gr.:

 „Ákvæði annars málsliðar 2. og 3. mgr. 65. gr. skulu öðlast gildi gagnvart Liechtenstein í síðasta lagi 1. maí 
2012.“

b) Eftir far andi bætist við í I. hluta I. við auka:

 „ÍSLAND

 Fyrirframgreiðsla á framfærslueyri sam kvæmt lögum nr. 100/2007 um almanna trygg inga r.

 LIECHTENSTEIN

 Fyrirframgreiðsla á framfærslueyri sam kvæmt lögum um fyrirframgreiðslu á framfærslueyri frá 21. júní 1989 
með áorðnum breyt ingum.

 NOREGUR

 Fyrirframgreiðsla á framfærslueyri vegna barns sam kvæmt lögum um fyrirframgreiðslu á framfærslueyri 
vegna barns nr. 2 frá 17. febrúar 1989.“

c) Eftir far andi bætist við í II. hluta I. við auka:

 „ÍSLAND

Styrkir greiddir með eingreiðslu til að mæta kostnaði vegna al þjóð legra ættleiðinga sam kvæmt lögum nr. 
152/2006 um ættleiðingastyrki.

NOREGUR

Styrkir greiddir með eingreiðslu við barnsfæðingu sam kvæmt almanna trygg inga lögum.
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 Styrkir greiddir með eingreiðslu við ættleiðingu sam kvæmt almanna trygg inga lögum.“

d) Eftir far andi bætist við í II. við auka:

„ÍSLAND – DANMÖRK

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

ÍSLAND – FINNLAND

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

ÍSLAND – SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

ÍSLAND – NOREGUR

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

NOREGUR – DANMÖRK

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

NOREGUR – FINNLAND

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands).

NOREGUR – SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 7. gr. samnings Norðurlanda um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003 (um greiðslu aukakostnaðar við 
heimferð vegna veikinda, á meðan dvöl í öðru norrænu landi stendur, þegar þörf er á að nota dýrari ferðamáta 
við heimför til búsetulands.“

e) Eftir far andi bætist við í III. við auka:

„ÍSLAND

NOREGUR“.

f) Eftir far andi bætist við í IV. við auka:

„ÍSLAND

LIECHTENSTEIN“.

g) Eftir far andi bætist við í 1. hluta VIII. við auka:

 „ÍSLAND

Allar umsóknir um ellilífeyri úr almanna trygg ingum og réttindatengdar greiðslur úr bótakerfi opin berra 
starfsmanna. 

LIECHTENSTEIN

Allar umsóknir um almennan elli-, eftirlifenda- og örorkulífeyri, svo og elli-, eftirlifenda- og örorkulífeyri úr 
starfstengdum líf eyris sjóði að svo miklu leyti sem engin ákvæði um lækkun er að finna í reglum við kom andi 
líf eyris sjóðs.

NOREGUR

Allar umsóknir um ellilífeyri, að frátöldum lífeyri sem getið er í IX. við auka.“

h) Eftir far andi bætist við í 2. hluta VIII. við auka:

„ÍSLAND

Starfstengdur ellilíf eyris sjóður.

LIECHTENSTEIN

Elli-, eftirlifenda- og örorkulífeyrir úr starfstengdum líf eyris sjóði.“
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i) Eftir far andi bætist við í I. hluta IX. við auka:

„ÍSLAND

Barnalífeyrir í sam ræmi við lög nr. 100/2007 um almanna trygg inga r og barnalífeyrir í sam ræmi við lög nr. 
129/1997 um skyldutryggingu líf eyris réttinda og starf semi líf eyris sjóða.“

j) Eftir far andi bætist við í II. hluta IX. við auka:

„ÍSLAND

Örorkulífeyrir í formi grunnlíf eyris , viðbótarlíf eyris og viðbótarlíf eyris vegna elli sam kvæmt lögum nr. 
100/2007 um almanna trygg inga r.

Örorkulífeyrir sam kvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu líf eyris réttinda og starf semi líf eyris sjóða.

NOREGUR

Norskur örorkulífeyrir, einnig þegar honum er breytt í ellilífeyri þegar eftirlaunaaldri er náð, og allur lífeyrir 
(eftirlifenda- og ellilífeyrir) sem byggist á líf eyris tekjum hins látna.“

k) Eftir far andi bætist við í X. við auka:

„LIECHTENSTEIN

a) Greiðslur til blindra (lög um greiðslur til blindra frá 17. desem ber 1970 með áorðnum breyt ingum). 

b) Greiðslur vegna meðgöngu og fæðingar (lög um greiðslur vegna meðgöngu og fæðingar frá 25. nóvem ber 
1981 með áorðnum breyt ingum).

c) Viðbótarbætur vegna elli-, eftirlifenda- og örorkutrygg inga r (lög um viðbótarbætur vegna elli-, 
eftirlifenda- og örorkutrygg inga r frá 10. desem ber 1965 með áorðnum breyt ingum).

NOREGUR

a) Lágmarksviðbótarlífeyrir til þeirra sem fæðast með fötlun eða verða fatlaðir á unga aldri í sam ræmi við 
almanna trygg inga lög. 

b) Sérstakar bætur í sam ræmi við lög nr. 21 frá 29. apríl 2005 um viðbótargreiðslur til þeirra sem eru búsettir 
í Noregi um skamma hríð.“

l) Eftir far andi bætist við í XI. við auka:

„ÍSLAND

1. a) Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. eiga einstaklingar, sem ekki gegna launuðu starfi í einu eða fleiri aðild ar-
ríkjum EB eða EFTA-ríki, einungis rétt til félagslegs líf eyris á Íslandi að þeir hafi haft, eða haft áður, 
fasta búsetu á Íslandi í a.m.k. þrjú ár, með fyrirvara um aldurstakmarkanir sem mælt er fyrir um í 
íslenskri lög gjöf.

b) Framangreind ákvæði gilda ekki um rétt til félagslegs líf eyris á Íslandi fyrir þá aðstandendur sem 
gegna eða hafa gegnt launuðu starfi á Íslandi eða fyrir náms menn eða aðstandendur þeirra.

2. Ef launaðri vinnu eða sjálfstæðri atvinnustarf semi á Íslandi er lokið og sótt er um lífeyri vegna atburðar 
sem verður þegar launuð vinna eða sjálfstæð atvinnustarf semi er stunduð í öðru ríki sem reglu gerð in tekur 
til og ef réttur til örorkulíf eyris á Íslandi, bæði frá almanna trygg inga kerfinu og viðbótarlíf eyris kerfinu 
(líf eyris sjóðum), er fallinn niður vegna tíma bilsins frá því að atburðurinn verður og fram að því að líf-
eyris aldri er náð (ókomin tíma bil) skal tekið tillit til trygg inga tíma bila sam kvæmt lög gjöf annars ríkis sem 
reglu gerð in tekur til að því er varðar kröfuna um ókomin tíma bil eins og um væri að ræða trygg inga tíma bil 
á Íslandi.

LIECHTENSTEIN

1. Lögboðnar trygg inga r sam kvæmt sjúkratrygg inga kerfi Liechtensteins vegna aðstoð ar 
(„Krankenpflegeversicherung“) og hugs an leg ar undan þágur:

a) Ákvæði laga í Liechtenstein um lögboðnar sjúkratrygg inga r vegna aðstoð ar skulu gilda um eftir far-
andi einstaklinga sem eru ekki búsettir í Liechtenstein:

i. alla þá sem falla undir lagaákvæði í Liechtenstein skv. II. bálki reglu gerð arinnar,

ii. alla þá sem Liechtenstein greiðir aðstoð fyrir skv. 24., 25. og 26. gr. reglu gerð arinnar,

iii. alla þá sem þiggja atvinnuleysisbætur í Liechtenstein,

iv. aðstandendur þeirra sem um getur í i. og iii. lið og hvers þess sem stundar launaða vinnu eða 
sjálfstæðan atvinnurekstur og er búsettur í Liechtenstein og tryggður sam kvæmt sjúkratrygg inga-
kerfi Liechtensteins,
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v. aðstandendur þeirra sem um getur í ii. lið eða hvers þess líf eyris þega sem er búsettur í 
Liechtenstein og er tryggður sam kvæmt sjúkratrygg inga kerfi Liechtensteins.

 Aðstandendur teljast allir þeir sem eru skil greindir sem slíkir í lög gjöf búseturíkisins.

b) Einstaklingar, sem um getur í a-lið, geta, leggi þeir fram beiðni þar um, fengið undan þágu frá 
lögboðinni sjúkratryggingu vegna aðstoð ar ef og svo fremi sem þeir eru búsettir í Austurríki og 
geta sannað að þeir eigi rétt á að teljast tryggðir sam kvæmt lögboðnum sjúkratryggingum eða 
sambærilegum sjúkratryggingum ef til veikinda kemur. Ekki er hægt að aftur kalla undan þáguna nema 
þegar skipt er um vinnuveitanda.

 Beiðnin

i. skal lögð fram innan þriggja mánaða frá þeim degi að skylt verður að kaupa tryggingu í 
Liechtenstein; ef beiðnin er lögð fram eftir að þessi frestur er liðinn, og til þess liggja réttmætar 
ástæður, skal undan þágan gilda frá þeim tíma sem trygg inga skyldan hefst. Litið er svo á að 
þeir einstaklingar, sem voru þegar tryggðir í Austurríki þegar reglu gerð in öðlaðist gildi á EES-
svæðinu, séu undanþegnir lögboðinni sjúkratryggingu í Liechtenstein vegna aðstoð ar ,

ii. skal gilda um alla aðstandendur við kom andi sem eru búsettir í sama ríki.

2. Einstaklingar, sem starfa í Liechtenstein en eru ekki búsettir þar og hafa lögboðnar eða sambærilegar 
trygg inga r í búseturíki sínu í sam ræmi við b-lið 1. liðar, svo og aðstandendur þeirra, skulu njóta hags af 
ákvæðum 19. gr. reglu gerð arinnar á meðan þeir dvelja í Liechtenstein.

3. Við beitingu 18., 19., 20. og 27. gr. reglu gerð arinnar í Liechtenstein skal þar til bær vátryggjandi standa 
straum af öllum kostnaði sam kvæmt framlögðum reikningum.

4. Þegar einstaklingur, sem fellur undir lagaákvæði í Liechtenstein skv. II. bálki reglu gerð arinnar, fellur 
að því er sjúkratrygg inga r varðar, við beitingu b-liðar 1. liðar, undir lagaákvæði í öðru ríki sem samn-
ing ur þessi tekur til, skal kostnaður við aðstoð vegna slysa annarra en vinnuslysa skiptast jafnt á milli 
vátryggjanda í Liechtenstein, sem tryggir gegn vinnuslysum og öðrum slysum og atvinnusjúk dómum, og 
þar til bærrar sjúkratrygg inga stofnunar ef réttur til aðstoð ar hefur myndast frá báðum aðilum. Vátryggjandi 
gegn vinnuslysum og öðrum slysum og atvinnusjúk dómum í Liechtenstein skal standa straum af öllum 
kostnaði ef um er að ræða vinnuslys, slys á leið til vinnu eða atvinnusjúk dóma, jafnvel þótt fyrir hendi sé 
réttur til aðstoð ar frá sjúkratrygg inga stofnun í búsetulandinu.

NOREGUR

1. Bráða birgða ákvæði í norskri lög gjöf um styttingu trygg inga tíma bils, sem myndar rétt til óskerts 
viðbótarlíf eyris einstaklinga sem eru fæddir fyrir 1937, gilda um þá sem heyra undir reglu gerð ina að 
því tilskildu að þeir hafi verið búsettir í Noregi, eða gegnt þar launuðu starfi eða stundað þar sjálfstæða 
atvinnustarf semi í tilskilinn árafjölda eftir að þeir náðu sextán ára aldri og fyrir 1. janúar 1967. Þessi 
árafjöldi skal vera eitt ár fyrir hvert ár frá fæðingarári við kom andi til ársins 1937.

2. Einstaklingur, sem er tryggður sam kvæmt almanna trygg inga lögum og sinnir nauð syn leg ri umönnun 
tryggðra aldraðra, fatlaðra eða sjúkra einstaklinga, í sam ræmi við fyrirframákveðin skil yrði, skal fá líf-
eyris stig metin vegna slíkra tíma bila. Á sama hátt, og með fyrirvara um ákvæði 44. gr. reglu gerð ar (EB) 
nr. 987/2009, skal einstaklingur sem annast ung börn fá líf eyris stig þegar hann dvelur í öðru ríki, sem 
reglu gerð in tekur til, en Noregi, að því tilskildu að hlut að eigandi einstaklingur sé í barnsburðarleyfi sam-
kvæmt norskri vinnulög gjöf.

3.  a) Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. eiga einstaklingar, sem ekki gegna launuðu starfi í einu eða fleiri aðild ar-
ríkjum EB eða EFTA-ríki, einungis rétt til félagslegs líf eyris í Noregi að þeir hafi haft, eða haft áður, 
fasta búsetu í Noregi í a.m.k. þrjú ár, með fyrirvara um aldurstakmarkanir sem mælt er fyrir um í 
norskri lög gjöf.

b) Framangreind ákvæði gilda ekki um rétt til félagslegs líf eyris í Noregi fyrir þá aðstandendur sem 
gegna eða hafa gegnt launuðu starfi í Noregi eða fyrir náms menn eða aðstandendur þeirra.“

TILHÖGUN ÞÁTTTÖKU EFTA-RÍKJANNA Í FRAM KVÆMDARÁÐINU UM SAM RÆMINGU ALMANNA-
TRYGG INGA KERFA OG Í TÆKNINEFNDINNI UM GAGNAVINNSLU OG ENDURSKOÐUNARNEFNDINNI, 
SEM BÁÐAR STARFA Í TENGSLUM VIÐ FRAM KVÆMDARÁÐIÐ Í SAM RÆMI VIÐ 101. GR. SAMN-
INGS INS:

Ísland, Liechtenstein og Noregur geta hvert um sig sent áheyrnarfull trúa til ráðgjafar á fundi fram kvæmdaráðs ins 
um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa, sem starfar í tengslum við fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna, og á 
fundi tækninefnd ar inn ar um gagnavinnslu og endurskoðunarnefnd ar inn ar , sem báðar starfa í tengslum við fyrrnefnt 
fram kvæmdaráð.

2. 32009 R 0987: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 frá 16. septem ber 2009 sem kveður 
á um fram kvæmd reglu gerð ar (EB) nr. 883/2004 um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (Stjtíð. ESB L 284, 
30.10.2009, bls. 1).

 Ákvæði reglu gerð ar (EB) nr. 987/2009 skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
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a) Eftir far andi bætist við í 1. við auka:

„ÍSLAND – DANMÖRK

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

ÍSLAND – LÚXEMBORG

Samkomulag frá 30. nóvem ber 2001 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði almanna trygg inga . 

ÍSLAND – FINNLAND

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

ÍSLAND – SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

ÍSLAND – NOREGUR

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

NOREGUR – DANMÖRK

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

NOREGUR – LÚXEMBORG

Ákvæði 2.–4. gr. samkomulagsins frá 19. mars 1998 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði félagslegs öryggis.

NOREGUR – HOLLAND

Samn ing ur frá 23. janúar 2007 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoð ar sem veitt er sam kvæmt reglu gerð-
um (EBE) nr. 1408/71 og 574/72.

NOREGUR – PORTÚGAL

Samkomulag frá 24. nóvem ber 2000 skv. 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 og 
2. mgr. 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 um gagnkvæma nið ur fellingu endurgreiðslna á kostnaði við 
aðstoð vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúk dóma og kostnaðar vegna eftirlits 
og læknisskoðana sem kveðið er á um í þessum reglu gerð um.

NOREGUR – FINNLAND

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

NOREGUR – SVÍÞJÓÐ

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: Samn ing ur um gagnkvæma 
nið ur fellingu endurgreiðslna sam kvæmt 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður 
vegna aðstoð ar við veikindi og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúk dóma og atvinnuleysisbætur) 
og 105. gr. reglu gerð ar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).

NOREGUR – BRESKA KON UNGS RÍKIÐ

Bréfa skipti frá 20. mars 1997 og 3. apríl 1997 varð andi 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglu gerð arinnar 
(endurgreiðsla eða nið ur felling endurgreiðslna vegna aðstoð ar ) og 105. gr. fram kvæmdareglu gerð arinnar (nið-
ur felling endurgreiðslna vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir).“

b) Eftir far andi bætist við í 3. við auka:

 „NOREGUR“.
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c) Eftir far andi bætist við í 5. við auka:

„LIECHTENSTEIN

NOREGUR“.

GERÐIR SEM SAMN INGS AÐ ILAR SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL

3.1 32010 D 0424(01): Ákvörð un nr. A1 frá 12. júní 2009 um að koma á sam ráðs- og sáttaferli varð andi gildi skjala, 
það hvaða lög gjöf skuli gilda og úthlutun bóta sam kvæmt reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 
(Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 1).

3.2 32010 D 0424(02): Ákvörð un nr. A2 frá 12. júní 2009 um túlkun 12. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins 
(EB) nr. 883/2004 um lög gjöf sem útsendir starfsmenn og sjálfstætt starfandi einstaklingar, sem starfa tímabundið 
utan lögbærs ríkis, heyra undir (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 5).

4.1 32010 D 0424(03): Ákvörð un nr. E1 frá 12. júní 2009 um hagnýtt fyrirkomulag vegna að lögun ar tíma bils varð-
andi upp lýs ingaskipti með rafrænum aðferðum sem um getur í 4. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) 
nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 9).

5.1 32010 D 0424(04): Ákvörð un nr. F1 frá 12. júní 2009 um túlkun 68. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs-
ins (EB) nr. 883/2004 að því er varðar reglur um forgang þegar fjölskyldubætur skarast (Stjtíð. ESB C 106, 
24.4.2010, bls. 11).

6.1 32010 D 0424(05): Ákvörð un nr. H1 frá 12. júní 2009 um skiptin frá reglu gerð um ráðs ins (EBE) nr. 1408/71 
og (EBE) nr. 574/72 yfir í reglu gerð ir Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 og 
beitingu ákvarðana og tilmæla fram kvæmdaráðs ins um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (Stjtíð. ESB C 106, 
24.4.2010, bls. 13).

6.2 32010 D 0424(06): Ákvörð un nr. H2 frá 12. júní 2009 um starf og samsetningu tækninefndar um gagnavinnslu á 
vegum fram kvæmdaráðs um sam ræmingu almanna trygg inga kerfa (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 17).

7.1 32010 D 0424(07): Ákvörð un nr. P1 frá 12. júní 2009 um túlkun 50. gr. (4. mgr.), 58. gr. og 87. gr.  
(5. mgr.) reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 um úthlutun bóta vegna örorku, elli og til 
eftirlifenda (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 21).

8.1 32010 D 0424(08): Ákvörð un nr. S1 frá 12. júní 2009 um evrópska sjúkratrygg inga kortið (Stjtíð. ESB C 106, 
24.4.2010, bls. 23).

8.2 32010 D 0424(09): Ákvörð un nr. S2 frá 12. júní 2009 um tækni for skriftir fyrir evrópska sjúkratrygg inga rkortið 
(Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 26).

Ákvæði ákvörð un arinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Þrátt fyrir ákvæði liðar 3.2.2 í við aukanum við ákvörð un ina, skulu EFTA-ríkin eigi að síður eiga þess kost að 
setja evrópsku stjörnurnar á evrópsku sjúkratrygg ingar kortin sem þau gefa út.

8.3 32010 D 0424(10): Ákvörð un nr. S3 frá 12. júní 2009 um skil grein ingu þeirrar aðstoð ar sem fellur undir 1. mgr. 
19. gr. og 1. mgr. 27. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 og 3. mgr. A-hluta 25. gr. 
reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 40).

9.1 32010 D 0424(11): Ákvörð un nr. U1 frá 12. júní 2009 um 3. mgr. 54. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og 
ráðs ins (EB) nr. 987/2009 að því er varðar hækkun atvinnuleysisbóta vegna aðstandenda (Stjtíð. ESB  
C 106, 24.4.2010, bls. 42).

9.2 32010 D 0424(12): Ákvörð un nr. U2 frá 12. júní 2009 um gildissvið 2. mgr. 65. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 um rétt einstaklinga, sem eru atvinnulausir með öllu, til atvinnuleysisbóta, annarra 
en þeirra sem sækja vinnu yfir landa mæri og voru búsettir í öðru aðild ar ríki en lögbæru aðild ar ríki þegar þeir 
störfuðu síðast sem launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 43).

9.3 32010 D 0424(13): Ákvörð un nr. U3 frá 12. júní 2009 um gildissvið hugtaksins „atvinnuleysi að hluta til“ sem á 
við um atvinnulausa einstaklinga sem um getur í 1. mgr. 65. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 
883/2004 (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 45).

GERÐIR SEM SAMN INGS AÐ ILAR SKULU TAKA MIÐ AF

10.1 32010 H 0424(01): Tilmæli nr. P1 frá 12. júní 2009 um Gottardo-dóminn, en sam kvæmt honum skulu þau kjör, 
sem ríkisborgurum aðild ar ríkis eru tryggð með tvíhliða almanna trygg inga samningi við land utan Banda lags ins, 
einn veitt launþegum sem eru ríkisborgarar annarra aðild ar ríkja (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 47).

11.1 32010 H 0424(02): Tilmæli nr. U1 frá 12. júní 2009 um lög gjöfina sem gildir um atvinnulausa einstaklinga 
sem eru í hlutastarfi í öðru aðild ar ríki en búseturíkinu, hvort heldur sem launþegar eða sjálfstætt starfandi 
einstaklingar (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 49).

11.2 32010 H 0424(03): Tilmæli nr. U2 frá 12. júní 2009 um beitingu a-liðar 1. mgr. 64. gr. reglu gerð ar Evrópu þingsins 
og ráðs ins (EB) nr. 883/2004 gagnvart atvinnulausum einstaklingum sem fylgja mökum eða sambýlismönnum/-
konum sem eru launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar í aðild ar ríki sem er annað en lögbæra ríkið(Stjtíð. 
ESB C 106, 24.4.2010, bls. 51).
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II. VERNDUN VIÐBÓTARLÍF EYRIS RÉTTINDA

GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL

12. 398 L 0049: Til skip un ráðs ins 98/49/EB frá 29. júní 1998 um verndun viðbótarlíf eyris réttinda launþega og 
sjálfstætt starfandi einstaklinga sem flytjast á milli aðild ar ríkja (Stjtíð. EB L 209, 25.7.1998, bls. 46).“


