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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
51. og 235. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar sem var lögð
fram að höfðu samráði við framkvæmdaráðið um félagslegt öryggi
farandlaunþega (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1. Nauðsynlegt er að gera vissar breytingar á reglugerðum
(EBE) nr. 1408/71 (4) og (EBE) nr. 574/72 (5). Sumar þessara
breytinga eiga rætur að rekja til breytinga sem aðildarríkin
hafa gert á löggjöf sinni um almannatryggingar, aðrar eru af
tæknilegum toga og er ætlað að bæta framangreindar
reglugerðir.

2. Í ljósi þess að líkja má eðli ættleiðingar og skilyrðum fyrir
sérstökum greiðslum vegna hennar við það sem gerist við
barnsburð er nauðsynlegt að bæta við i-lið u-liðar 1. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 til að unnt sé að tilgreina
þessar greiðslur í II. hluta II. viðauka.

3. Þörf er talin á að rýmka ákvæði a-liðar 1. mgr. 22. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 þannig að þau nái til launþega
sem starfa utan aðalstöðva á yfirráðasvæðum nokkurra
aðildarríkja, eða starfa á yfirráðasvæði aðildarríkis í fyrirtæki
sem hefur skráða starfsstöð í öðru aðildarríki og starfar yfir
sameiginleg landamæri, sjálfstætt starfandi einstaklinga í

svipaðri aðstöðu, sjómanna í sambærilegri aðstöðu og
einstaklinga sem njóta undanþágna frá ákvæðum 13. til
16. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 með samningi lögbærra
yfirvalda, hér er meðal annars átt við opinbera starfsmenn
og einstaklinga með sambærilega réttarstöðu, og aðstandenda
þeirra sem fylgja þeim, að því tilskildu að þeir þurfi á
bótum að halda af heilsufarsástæðum og að dvölin sé til
komin vegna starfs.

4. Til einföldunar og samræmingar á stjórnsýsluákvæðum er
nauðsynlegt að fella niður 32. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 1408/71.

5. Samkvæmt b-lið 1. mgr. 49. gr. má einungis greiða bætur á
grundvelli tímabila, sem hefur verið lokið samkvæmt löggjöf
er veitir réttindi, enda nægi tímabilin til útreiknings bóta
þegar beitt er löggjöf þar sem skilyrðum hefur verið fullnægt.
Ef hins vegar tekið er tillit til tímabila, sem hefur verið lokið
samkvæmt löggjöf þar sem skilyrðum hefur ekki verið
fullnægt, getur það við tilteknar aðstæður leitt til þess að
ákvarðaðar eru hærri bætur samkvæmt löggjöf þar sem
skilyrðum hefur verið fullnægt. Því er ástæða til að bæta
við i- og ii-lið b-liðar í 1. mgr. 49. gr. til að hægt sé að taka
tillit til slíkra tímabila þegar það leiðir til hærri bóta fyrir
viðkomandi.

6. Nauðsynlegt er að breyta þætti ,,B. DANMÖRK“ í II.
hluta I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 1408/71 til þess að
skýra nánar núverandi skilgreiningu á hugtakinu
,,aðstandendur“.

7. Breyta verður fyrirsögn II. hluta II. viðauka með hliðsjón
af þeim breytingum sem á að gera á i-lið u-liðar í 1. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71. Bæta ætti við þættina ,,A.
BELGÍA“ og ,,E. FRAKKLAND“ í téðum viðauka svo að
hægt sé að taka tillit til greiðslna vegna ættleiðingar sem
hafa verið lögleiddar í þessum aðildarríkjum í tengslum við
fjölskyldubætur.

8. Nauðsynlegt er að bæta við í þætti ,,B. DANMÖRK“ í II.
viðauka a við reglugerð (EBE) nr. 1408/71 húsnæðis-
greiðslum til eftirlaunaþega og í þætti ,,O. BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“ tekjutengdum greiðslum til fólks í
atvinnuleit sem eru sérstakar iðgjaldsfrjálsar bætur í skilningi
2. mgr. a í 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 335, 30. 12. 1995, bls. 10, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/96 frá 22.
nóvember 1996 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 260, 5. 10. 1995, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB nr. C 339, 18. 12. 1995.

(3) Áliti var skilað 23. nóvember 1995 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum EB).

(4) Stjtíð. EB nr. L 149, 5. 7. 1971, bls. 2. Reglugerðinni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 1994.

(5) Stjtíð. EB nr. L 74, 27. 3. 1972, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
aðildarlögunum frá 1994.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 3096/95

frá 22. desember 1995

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1408/71 um beitingu
almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi

einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja og
reglugerð (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar

(EBE) nr. 1408/71(*)
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9. Það virðist vera til bóta að tilgreina í e-lið liðar
,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI“ í A- og B-hluta III.
viðauka við reglugerð (EBE) nr. 1408/71 að
bráðabirgðabeiting ákvæða tvíhliða samningsins milli
Þýskalands og Austurríkis gildi einnig þegar lífeyri er
umbreytt.

10. Nauðsynlegt er í kjölfar úrskurða dómstólsins í máli 87/76
(Bozzone) og í sameinuðum málum 82 og 103/86 (Laborero
e Sabato) að gera breytingar á viðaukum við reglugerðir
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 til að taka mið af því
að belgísk almannatryggingakerfi erlendis falla undir
gildissvið umræddra reglugerða.

11. Breyta skal þætti ,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ í
C-hluta IV. viðauka við reglugerð (EBE) 1408/71 til þess að
gera lögbærum yfirvöldum í Breska konungsríkinu kleift að
falla frá útreikningi hlutfallslífeyris þegar útreikningurinn
er ekki hagstæðari bótaþeganum.

12. Í kjölfar breytinga á þýskri löggjöf um þetta efni er
nauðsynlegt að breyta til samræmis þætti
,,C. ÞÝSKALAND“ í VI. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 1408/71.

13. Einnig er nauðsynlegt að fella niður 1. og 2. lið og setja inn
nýjan lið í þætti ,,L. PORTÚGAL“ í VI. viðauka við
reglugerð (EBE) nr. 1408/71 til þess að opinberir
starfsmenn, hvort sem þeir eru í starfi eða á eftirlaunum, og
aðstandendur þeirra geti fengið aðstoð vegna veikinda
og/eða meðgöngu og fæðingar við bráðar aðstæður þegar
þeir dveljast á yfirráðasvæði annars aðildarríkis eða fara
þangað í því skyni að fá viðeigandi meðferð vegna heilsu
sinnar eftir að hafa fengið leyfi til þess fyrirfram frá þar til
bærum stofnunum í Portúgal.

14. Í kjölfar samninga sem hafa verið gerðir milli Belgíu og
Lúxemborgar skal breyta 1. lið í VII. viðauka við reglugerð
(EBE) nr. 1408/71 til samræmis við þá.

15. Nauðsynlegt er að bæta við nýrri grein, 19. gr. a, í reglugerð
(EBE) nr. 574/72 til þess að koma í kring stjórnsýslulegri
og fjárhagslegri framkvæmd ákvæðis um aðstoð við dvöl í
lögbæru ríki aðstandenda er búa í öðru aðildarríki en því þar
sem launþeginn eða hinn sjálfstætt starfandi einstaklingur
býr.

16. Vegna endurskipulagningar í stjórnsýslunni í Austurríki er
nauðsynlegt að breyta til samræmis þætti
,,K. AUSTURRÍKI“ í 1., 2., 3., 4. og 10. viðauka við
reglugerð (EBE) nr. 574/72.

17. Breyta verður liðum ,,4. BELGÍA - FRAKKLAND“,
,,23. DANMÖRK - AUSTURRÍKI“, ,,41. FRAKKLAND
- ÍTALÍA“, ,,82. ÍTALÍA - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“,
,,84. LÚXEMBORG - AUSTURRÍKI“,

,,95. AUSTURRÍKI - FINNLAND“ OG
,,97. AUSTURRÍKI - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“ í 5.
viðauka við reglugerð (EBE) nr. 574/72 með hliðsjón af
samningum sem hafa verið gerðir milli þessara aðildarríkja.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 1408/71 er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi texti komi í stað i-liðar í u-lið 1. gr.:

,,i) ,,fjölskyldubætur“: öll aðstoð eða bætur í peningum
sem ætlað er að mæta útgjöldum fjölskyldu samkvæmt
löggjöfinni sem kveðið er á um í h-lið 1. mgr. 4. gr., að
undanskildum sérstökum greiðslum vegna fæðingar
eða ættleiðingar sem um getur í II. viðauka;“

2. Eftirfarandi grein bætist við á eftir 22. gr. a:

,,22. gr. b

Starf í öðru aðildarríki en lögbæru ríki - Dvöl í
starfsríki

Þeir launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar sem
um getur í 13. (d-lið 2. mgr.), 14. , 14. a, 14. b, 14. c (a-lið)
eða 17. gr., og aðstandendur sem fylgja þeim, skulu njóta
ákvæða a-liðar 1. mgr. 22. gr. sé ástand þeirra þannig að þeir
þurfi á bótum að halda þegar þeir dveljast á yfirráðasvæði
aðildarríkisins þar sem launþeginn eða hinn sjálfstætt
starfandi einstaklingur starfar eða ríkisins þar sem skip
hans er skráð ef svo ber undir.“

3. Ákvæði 32. gr. falli niður.

4. Í 1. mgr. 36. gr. falli ,,samanber þó ákvæði 32. gr. “ niður.

5. Ákvæðum b-liðar 1. mgr. 49. gr. er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi bætist við á eftir ,,2. mgr. 46. gr. snertir“
í i-lið:

,,nema unnt sé að ákvarða hærri bætur með því að
taka tillit til umræddra tímabila;“

b) Eftirfarandi texti komi í stað ii-liðar:

,,ii) ef viðkomandi fullnægir einungis skilyrðum
löggjafar eins ríkis án þess að metin séu
trygginga- eða búsetutímabil sem liðin eru
samkvæmt löggjöf aðildarríkja þar sem
skilyrðum er ekki fullnægt, skal, í samræmi við
i-lið a-liðar 1. mgr. 46. gr., reikna út bótafjárhæð
eingöngu samkvæmt ákvæðum þeirrar löggjafar
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þar sem skilyrðum er fullnægt og aðeins taka til
greina þau tryggingatímabil sem lokið hefur verið
samkvæmt þeirri löggjöf, nema unnt sé, í
samræmi við ii-lið a-liðar 1. mgr. 46. gr., að
ákvarða hærri bætur með því að taka tillit til
tímabila sem lokið hefur verið samkvæmt löggjöf
þar sem skilyrðum er ekki fullnægt.“

6. Eftirfarandi komi í stað þáttar ,,B. DANMÖRK“ í II. hluta
I. viðauka:

,,B. DANMÖRK

Þegar ákvarða á hvort réttur til aðstoðar vegna veikinda eða
meðgöngu og fæðingar sé fyrir hendi samkvæmt a-lið 1.
mgr. 22. gr. og 31. gr. reglugerðarinnar merkir hugtakið
,,aðstandandi“:

1. maki launþega, sjálfstætt starfandi einstaklings eða
einstaklings sem á rétt á aðstoð samkvæmt skilmálum
reglugerðarinnar hafi makinn ekki þegar slíkan rétt
samkvæmt skilmálum reglugerðarinnar; eða

2. barn undir 18 ára aldri í umsjá einstaklings sem hefur
slíkan rétt samkvæmt skilmálum reglugerðarinnar.“

7. Ákvæðum II. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi komi í stað fyrirsagnarinnar:

,,II. Sérstakar greiðslur vegna barnsburðar eða
ættleiðingar er falla ekki undir gildissvið
reglugerðarinnar samkvæmt skilmálum i-liðar í u-
lið 1. gr.“

b) Eftirfarandi komi í stað þáttar ,,A. BELGÍA“:

,,A. BELGÍA

a) Fæðingargreiðsla.

b) Greiðsla vegna ættleiðingar (prime d’adoption).“

c) Eftirfarandi komi í stað þáttar ,,E. FRAKKLAND“:

,,E. FRAKKLAND

a) Greiðsla vegna ungra barna að þriggja mánaða
aldri.

b) Greiðsla vegna ættleiðingar (allocation
d’adoption).“

8. Ákvæðum II. viðauka a er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi komi í stað þáttar ,,B. DANMÖRK“:

,,B. DANMÖRK

Útgjöld lífeyrisþega vegna húsnæðis (lög um
einstaklingsaðstoð vegna húsnæðis (lov om individuel
boligstøtte), steypt saman með lögum nr. 204 frá
29. mars 1995.)“

b) Eftirfarandi bætist við þáttinn ,,O. BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“:

,,h) Tekjutengdar greiðslur fyrir fólk í atvinnuleit
(lög um fólk í atvinnuleit 1995 (Jobseekers Act
1995), frá 28. júní 1995, ii-liður í d-lið 2. liðar og
3. liður í I. þætti, og lög um fólk í atvinnuleit
(Jobseekers Order 1995) (Norður-Írland),
18. október 1995, ii-liður í d-lið 2. mgr. 3. gr. og
5. gr.).“

9. A-hluta í III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi komi í stað 8. liðar:

,,8. BELGÍA - LÚXEMBORG

Ákvæði 2. og 4. gr. samningsins frá 27. október 1971
(almannatryggingar erlendis).“

b) Eftirfarandi komi í stað 9. liðar:

,,9. BELGÍA - HOLLAND

Ákvæði 2. og 4. gr. samningsins frá 4. febrúar 1969
(starf erlendis).“

c) Eftirfarandi komi í stað 11. liðar:

,,11. BELGÍA — PORTÚGAL

Ákvæði 1. og 5. gr. samningsins frá 13. janúar 1965
(almannatryggingar launþega í Belgísku Kongó og
Rúanda-Úrúndí), samkvæmt orðalagi samningsins sem
gerður var með bréfaskiptum dagsettum 18. júní 1982.“

d) Eftirfarandi komi í stað i- og ii-liðar í e-lið liðar
,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI“:

,,i) bæturnar hafa þegar verið greiddar eða greiðsla
er heimiluð 1. janúar 1994;

ii) bótaþegi hefur hafið fasta búsetu í Austurríki
fyrir 1. janúar 1994 og lífeyrisgreiðslur sem
greiða ber samkvæmt lífeyris- og slysatryggingu
hefjast fyrir 31. desember 1994;
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þetta gildir einnig um tímabil þar sem aðrar
lífeyrisgreiðslur, svo sem eftirlifendalífeyrir, hafa verið
þegnar í stað upphaflega lífeyrisins þegar
útborgunartímabilin koma hvert á eftir öðru án þess
að hlé verði á.“

10. B-hluta III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi texti komi í stað 8. liðar:

,,8. BELGÍA - LÚXEMBORG

Ákvæði 2. og 4. gr. samningsins frá 27. október 1971
(almannatryggingar erlendis).“

b) Eftirfarandi texti komi í stað 9. liðar:

,,9 BELGÍA - HOLLAND

Ákvæði 2. og 4. gr. samningsins frá 4. febrúar 1969
(starf erlendis).“

c) Eftirfarandi texti komi í stað 10. liðar:

,,10. BELGÍA - PORTÚGAL

Ákvæði 1. og 5. gr. samningsins frá 13. janúar 1965
(almannatryggingar launþega í Belgísku Kongó og
Rúanda-Úrúndí), samkvæmt orðalagi samningsins sem
gerður var með bréfaskiptum dagsettum 18. júní 1982.“

d) Eftirfarandi texti komi í stað i- og ii-liðar í e-lið liðar
,,35. ÞÝSKALAND - AUSTURRÍKI“:

,,i) bæturnar hafa þegar verið greiddar eða greiðsla
er heimiluð 1. janúar 1994;

ii) bótaþegi hefur hafið fasta búsetu í Austurríki
fyrir 1. janúar 1994 og lífeyrisgreiðslur sem
greiða ber samkvæmt lífeyris- og slysatryggingu
hefjast fyrir 31. desember 1994;

þetta gildir einnig um tímabil þar sem aðrar
lífeyrisgreiðslur, svo sem eftirlifendalífeyrir, hafa verið
þegnar í stað upphaflega lífeyrisins þegar
útborgunartímabilin koma hvert á eftir öðru án þess
að hlé verði á.“

11. Eftirfarandi texti komi í stað þáttar ,,A. BELGÍA“ í A-
hluta IV. viðauka:

,,A. BELGÍA

a) Löggjöf um almennt örorkubótakerfi, sérstakt
örorkubótakerfi fyrir námumenn og sérstakt bótakerfi
fyrir sjómenn í kaupskipaflotanum.

b) Löggjöf um tryggingar sjálfstætt starfandi einstaklinga
vegna óvinnufærni.

c) Löggjöf um örorku samkvæmt erlenda almanna-
tryggingakerfinu og örorkubótakerfi fyrir fyrrverandi
starfsmenn í Belgísku Kongó og Rúanda-Úrúndí.“

12. Eftirfarandi texti komi í stað þáttar ,,O. BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“ í C-hluta IV. viðauka:

,,O. BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Allar umsóknir um eftirlauna- og ekknalífeyri sem eru
metnar samkvæmt ákvæðum 3. kafla III. bálks
reglugerðarinnar, að þeim umsóknum undanskildum þar sem:

a) á tekjuskattsári sem hefur hafist eftir 6. apríl 1975:

i) hlutaðeigandi einstaklingur hefur lokið trygginga-
, starfs- eða búsetutímabilum bæði samkvæmt
löggjöf Breska konungsríkisins og annars
aðildarríkis; og

ii) eitt (eða fleiri) tekjuskattsáranna sem um getur í
i-lið er ekki talið vera ár sem er tekið með í
reikninginn í skilningi löggjafar Breska
konungsríkisins;

b) tryggingatímabil, sem hefur verið lokið samkvæmt
gildandi löggjöf í Breska konungsríkinu fyrir 5. júlí
1948, leggjast, að því er varðar beitingu 2. mgr. 46. gr.
reglugerðarinnar, við trygginga-, starfs- eða
búsetutímabil sem hefur verið lokið samkvæmt löggjöf
annars aðildarríkis.“

13. Eftirfarandi tafla komi í stað töflunnar undir fyrirsögninni
,,BELGÍA“ í V. viðauka:
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,,BELGÍA

Tryggingakerfi stofnana í Belgíu, sem ákvörðun er bindandi fyrir, ef um samræmi er að ræða

Almanna trygginga

Aðildar- Almenna kerfið Tryggingar skrifstofa fyrir

ríki Almenn örorka Starfsörorka sjómanna umdæmin erlendis

FRAKK- 1. Almenna kerfið :
LAND - III. flokkur

(stöðug umönnun) Samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming
- II. flokkur
- I. flokkur

2. Tryggingar í landbúnaði:
- alger almenn örorka
- almenn örorka að Samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming

tveimur þriðju
- stöðug umönnun

3. Tryggingar námumanna:
- almenn örorka að

hluta Samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming
- stöðug umönnun

- starfsörorka Engin samræming Engin Engin Engin samræming Engin samræming
samræming samræming

4. Tryggingar sjómanna:
- almenn örorka Samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming
- stöðug umönnun

- starfsörorka Engin samræming Engin Engin Engin samræming Engin samræming
samræming samræming

ÍTALÍA 1. Almenna kerfið :
- örorka - verkafólk Engin samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming
- örorka - skrifstofufólk

2. Tryggingar sjómanna:
- vanhæfni til sjó- Engin samræming Engin Engin Engin samræming Engin samræming

mennsku samræming samræming

LÚXEM- Starfsörorka
BORG - verkafólk Samræming Samræming Samræming Samræming Engin samræming“

- skrifstofufólk

Tryggingakerfi stofnana

í aðildarríkjum sem hafa

ákveðið að viðurkenna

örorkustig

Tryggingar námumanna
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14. VI. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á þættinum ,,C. ÞÝSKALAND“:

i) Eftirfarandi texti komi í stað 1. til 8. mgr.:

,,1. Ákvæði 10. gr. reglugerðarinnar hafa ekki áhrif á ákvæði þess efnis að bætur skuli
ekki greiðast vegna slysa (eða atvinnusjúkdóma) sem orðið hafa eða komið hafa upp
utan yfirráðasvæðis Sambandslýðveldisins Þýskalands né heldur vegna tímabila sem
maður hefur lokið utan þess, eða skuli aðeins greiðast með tilteknum skilyrðum, þegar
þeir sem njóta myndu bótaréttar eru búsettir utan yfirráðasvæðis Sambandslýðveldisins
Þýskalands.

2. a) Staðaltímabil vegna úthlutunar (pauschale Anrechnungszeit) skal alfarið ákvarðað á
grundvelli þýskra tímabila.

   b) Við ákvörðun um hvort þýsk lífeyristímabil komi til greina vegna lífeyristrygginga
námumanna skal einungis beita þýskri löggjöf.

   c) Við ákvörðun um hvort þýsk uppbótartímabil (Ersatzzeiten) komi til greina skal
einungis beita þýskri löggjöf.

3. Hafi beiting reglugerðarinnar eða síðari reglugerða um félagslegt öryggi í för með
sér óvænta byrði fyrir ákveðnar sjúkratryggingastofnanir, má bæta það að hluta eða að
öllu leyti. Alríkissamband svæðissjúkrasjóða (ADK-Bundesverband) skal þá í hlutverki
sínu sem samskiptastofnun (sjúkratryggingar) taka ákvörðun um slíkar bætur með almennu
samkomulagi við önnur samtök sjúkrasjóða. Fjármagns vegna slíkra bóta skal aflað með
sköttum á allar sjúkratryggingastofnanir í hlutfalli við meðalfjölda bótaþega á næstliðnum
árum, að frátöldum þeim sem látið hafa af störfum vegna aldurs.

4. Ákvæði 7. gr. í VI. bindi almannatryggingalaganna gilda um ríkisborgara annarra
aðildarríkja og ríkisfangslausa einstaklinga og flóttamenn sem hafa búsetu á yfirráðasvæði
annarra aðildarríkja samkvæmt eftirfarandi reglum.

Hafi almennum skilyrðum verið fullnægt má greiða frjáls iðgjöld til þýska
lífeyristryggingakerfisins:

a) ef viðkomandi hefur lögheimili eða bækistöð á yfirráðasvæði Sambandslýðveldisins
Þýskalands;

b) ef viðkomandi hefur lögheimili eða bækistöð á yfirráðasvæði annars aðildarríkis og
hefur einhvern tíma verið tryggður skyldutryggingu eða frjálsri tryggingu í hinu
þýska lífeyristryggingakerfi;

c) ef viðkomandi er ríkisborgari annars aðildarríkis, hefur lögheimili eða búsetu á
yfirráðasvæði þriðja ríkis og hefur greitt iðgjöld vegna þýskra lífeyristrygginga í 60
mánuði hið minnsta, eða átt kost á frjálsri tryggingu samkvæmt 232. gr. VI. bindis
almannatryggingalaganna og er ekki tryggður skyldutryggingu eða frjálsri tryggingu
samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis.“

ii) Eftirfarandi texti komi í stað 12. mgr.:

,,12. Tímabil skyldutrygginga sem lokið hefur verið samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis,
annaðhvort innan ramma sérstaks kerfis fyrir handverksmenn eða, sé slíkt kerfi ekki
fyrir hendi, innan ramma sérstaks kerfis fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga eða innan
ramma almenna kerfisins, skulu talin með við útreikning á því hvort fullnægt er skilyrði
um 18 ára skyldutryggingar sem krafist er til þess að fá undanþágu frá skylduaðild að
lífeyristryggingum fyrir sjálfstætt starfandi handverksmenn.“
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iii) Eftirfarandi texti komi í stað 15. og 16. mgr.:

,,15. Grískir kennarar með réttarstöðu opinberra starfsmanna, sem vegna starfa sinna við
þýska skóla hafa greitt skylduiðgjöld til lögbundnu þýsku lífeyristrygginganna til viðbótar
greiðslum í sérstakt bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn í Grikklandi, og sem hættu að
njóta þýskrar skyldutryggingar eftir 31. desember 1978, geta, fari þeir fram á slíkt,
fengið þessi skylduiðgjöld endurgreidd samkvæmt 210. gr. VI. bindis almannatrygginga-
laganna. Umsóknir um endurgreiðslur skulu lagðar fram innan eins árs frá gildistöku
þessa ákvæðis. Hlutaðeigandi getur einnig nýtt sér þessi réttindi innan sex mánaða frá
þeim degi sem hann hættir að heyra undir skyldutryggingar.

Ákvæði 6. mgr. 210. gr. VI. bindis almannatryggingalaganna skulu aðeins gilda um þau
tímabil er skylduiðgjöld voru greidd til þýskra lífeyristrygginga til viðbótar iðgjöldum í
sérstakt bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn í Grikklandi og um tímabil sem eru jafnlöng
tryggingatímabilum sem fara næst á eftir þeim tímabilum þegar slík skylduiðgjöld voru
greidd.“

iv) Eftirfarandi texti bætist við á eftir 19. mgr.:

,,20. Ef ákvæðum þýskra lífeyrislaga sem voru í gildi 31. desember 1991 er beitt skulu
ákvæði VI. viðauka einnig gilda í þeirri útgáfu sem var í gildi 31. desember 1991.“

b) Eftirfarandi texti komi í stað þáttar ,,L. PORTÚGAL“:

,,L. PORTÚGAL

Opinberir starfsmenn, hvort sem þeir eru í starfi eða á eftirlaunum, og aðstandendur þeirra,
sem falla undir sérstakt sjúkratryggingakerfi, geta fengið aðstoð vegna veikinda og meðgöngu
og fæðingar við bráðar aðstæður þegar þeir dveljast á yfirráðasvæði annars aðildarríkis eða fara
þangað í því skyni að fá viðeigandi meðferð vegna heilsu sinnar eftir að hafa fengið leyfi til
þess fyrirfram frá þar til bærri stofnun í Portúgal, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er
fyrir um í a- og c-liðum 1. mgr., öðrum málslið 2. mgr. og 3. mgr. 22. gr. og a-lið 31. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1408/71, með sömu skilyrðum og launþegar og sjálfstætt starfandi
einstaklingar sem falla undir almenna almannatryggingakerfið.“

15. Ákvæði 1. liðar í VII. viðauka er breytt sem hér segir:

,,1. Ef hann er sjálfstætt starfandi í Belgíu og gegnir launuðu starfi í öðru aðildarríki.“

2. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 574/72 er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi texti bætist við á eftir 19. gr.:

,,Beiting annars undirliðar í 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar

19. gr. a
Aðstoð við dvöl í lögbæru ríki - Aðstandendur búsettir í öðru aðildarríki en launþeginn eða
hinn sjálfstætt starfandi einstaklingur

1. Til að fá aðstoð samkvæmt skilmálum 21. gr. reglugerðarinnar skulu aðstandendur láta stofnun á
dvalarstað í té vottorð til staðfestingar á að þeir eigi rétt á umræddum bótum. Vottorðið, sem stofnun á
búsetustað aðstandenda gefur út, ef mögulegt er áður en þeir yfirgefa yfirráðasvæði búseturíkisins, skal
einkum tilgreina eftir því sem við á hámarkslengd aðstoðartímabils, eins og kveðið er á um í löggjöf þess
aðildarríkis. Leggi aðstandendur ekki fram umrætt vottorð skal stofnun á dvalarstað hafa samband við
stofnun á búsetustað til að fá það afhent.
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2. Ákvæði 6., 7. og 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerðinni gilda á hliðstæðan hátt. Í því tilviki
telst stofnun á búsetustað aðstandenda þar til bær stofnun.“

2. Í 1. viðauka komi eftirfarandi texti í stað 2. liðar í þætti ,,K. AUSTURRÍKI“:
,,2. Bundesminister für Jugend und Familie (Sambandsráðherra ungmenna- og fjölskyldumála),

Vín.“

3. Ákvæðum 2. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Þætti ,,A. BELGÍA“ er breytt sem hér segir:

i) Í ii-lið a-liðar í 1. lið falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi texti
bætist við:

,,iii) til einstaklinga sem falla undir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
almannatryggingakerfi fyrir Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles

iv) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles“.

ii) Í b-lið 1. liðar falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“.

iii) í c-lið 2. liðar falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi texti
bætist við:

,,d) örorka einstaklinga sem Office de sécurité sociale d’outre-mer -
falla undir almanna- Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
tryggingakerfi fyrir (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
umdæmin erlendis: erlendis), Bruxelles

e) örorka fyrrverandi Office de sécurité sociale d’outre-mer -
starfsmanna í Belgísku Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Kongó og Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

iv) Eftirfarandi texti komi í stað 3. liðar:

,,3. Elli- og dánarlífeyrir

a) almennt kerfi (verkamenn, Office national des pensions -
skrifstofufólk, námumenn Rijksdienst voor pensioenen (Almenna
og sjómenn): lífeyrisskrifstofan), Bruxelles

b) kerfi fyrir sjálfstætt starfandi Institut national d’assurances sociales pour
einstaklinga: travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor

de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

c) almannatryggingakerfi fyrir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
umdæmin erlendis: Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

(Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles

d) kerfi fyrir fyrrverandi Office de sécurité sociale d’outre-mer -
starfsmenn í Belgísku Kongó Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
og Rúanda-Úrúndí:  (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.
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v) Eftirfarandi texti bætist við í 4. lið:

,,e) kerfi fyrir fyrrverandi starfsmenn Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

vi) Eftirfarandi texti komi í stað 5. liðar:

,,5. Bætur vegna atvinnusjúkdóma

a) almennt: Fonds des maladies professionelles - Fonds voor
beroepsziekten (Atvinnusjúkdómasjóðurinn),
Bruxelles

b) kerfi fyrir fyrrverandi Office de sécurité sociale d’outre-mer -
starfsmenn í Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Belgísku Kongó (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
og Rúanda-Úrúndí: erlendis), Bruxelles“.

vii) Í ii-lið a-liðar í 6. mgr. falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi
texti bætist við:

,,iii) til einstaklinga sem falla undir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
almannatryggingakerfi fyrir Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

iv) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

viii) Eftirfarandi texti bætist við b-lið 6. liðar:

,,iii) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

ix) Eftirfarandi texti komi í stað c-liðar í 6. lið:

,,c) Bætur vegna atvinnusjúkdóma

i) almennt: Fonds des maladies professionelles - Fonds voor
beroepsziekten (Atvinnusjúkdómasjóðurinn),
Bruxelles

ii) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

x) Eftirfarandi texti komi í stað 8. liðar:

,,8. Fjölskyldubætur

a) til launþega: Office national des allocations familiales pour
travailleurs salariés - Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers (Fjölskyldu-
greiðslnaskrifstofa launþega), Bruxelles
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b) til sjálfstætt starfandi Institut national d’assurances sociales
einstaklinga: pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut

voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

c) til fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

b) Texta í þætti ,,K. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir:

i) Ákvæði 2. liðar verður að stafliðnum a og eftirfarandi b-liður bætist við:

,,b) við beitingu 6. mgr. 45. gr. reglugerðarinnar ef engu iðgjaldstímabili er lokið samkvæmt
austurrískri löggjöf:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d’assurance pension pour
les salariés) (Lífeyristryggingastofnun launþega), Vín“.

ii) Í a- og b-lið 3. liðar komi ,,Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice
(Svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála)“ í stað ,,Arbeitsamt (Vinnumiðlunin)“.

4. Ákvæðum 3. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Þætti ,,A. BELGÍA“ er breytt sem hér segir:

i) Eftirfarandi komi í stað a-liðar í 1. lið I. hluta:

,,a) Við beitingu 17., 18., 22., 25., 28., 29., 30., og 32. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:

i) almennt: tryggingastofnanir

ii) til einstaklinga sem heyra Office de sécurité sociale d’outre-mer -
undir almannatrygginga- Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
stofnanir fyrir umdæmin  (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis: erlendis), Bruxelles

iii) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí:  (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

ii) Í b-lið 1. liðar I. hluta falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi
texti bætist við:

,,iii) til einstaklinga sem falla undir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
almannatryggingakerfi fyrir Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

iv) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

iii) Í c-lið 2. liðar I. hluta falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi
texti bætist við:
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,,d) örorka einstaklinga sem falla Office de sécurité sociale d’outre-mer -

undir almannatryggingakerfi Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
fyrir umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

e) örorka fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

iv) Eftirfarandi texti komi í stað 3. liðar:

,,3. Elli- og dánarlífeyrir

a) almennt kerfi (verkamenn, Office national des pensions -
skrifstofufólk, námumenn Rijksdienst voor pensioenen (Almenna
og sjómenn): lífeyrisskrifstofan), Bruxelles

b) kerfi fyrir sjálfstætt Institut national d’assurances sociales pour
starfandi einstaklinga: travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor

de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

c) almannatryggingakerfi fyrir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
umdæmin erlendis: Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

(Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles

d) kerfi fyrir fyrrverandi Office de sécurité sociale d’outre-mer -
starfsmenn í Belgísku Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Kongó og Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

v) Í 4. lið I. hluta er nýrri línu með orðunum ,,Office de sécurité sociale d’outre-mer - Dienst
voor de Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles“ bætt við á eftir ,,Tryggingastofnanirnar“.

vi) Í 5. lið I. hluta er nýrri línu með orðunum ,,Office de sécurité sociale d’outre-mer - Dienst
voor de Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles“ bætt við á eftir ,,Fonds des maladies professionnelles
(Atvinnusjúkdómasjóðurinn), Bruxelles“.

vii) Eftirfarandi texti komi í stað 6. liðar í I. hluta:

,,6. Dánarstyrkir

i) almennt: Tryggingaraðilar ásamt Institut national
d’assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Sjúkra-
og örorkutryggingastofnuninni), Bruxelles

ii) til einstaklinga sem falla Office de sécurité sociale d’outre-mer -
undir almannatryggingakerfiDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
fyrir umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

iii) til fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.
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viii) Eftirfarandi texti komi í stað 8. liðar í I. hluta:

,,8. Fjölskyldubætur

a) til launþega: Office national des allocations familiales pour
travailleurs salariés - Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers (Fjölskyldu-
greiðslnaskrifstofa launþega), Bruxelles

b) til sjálfstætt starfandi Institut national d’assurances sociales pour
einstaklinga: travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor

de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

c) til fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

ix) Eftirfarandi texti komi í stað II. hluta:

,,II. STOFNANIR Á DVALARSTAÐ

1. Veikindi og meðganga Institut national d’assurance maladie-invalidité -
og fæðing: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-

verzekering (Sjúkra- og örorkutrygginga-
stofnunin), Bruxelles, fyrir milligöngu
hlutaðeigandi tryggingastofnana; Office de
sécurité sociale d’outre-mer - Dienst voor de
Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatrygginga-
skrifstofan fyrir umdæmin erlendis), Bruxelles

2. Vinnuslys: Institut national d’assurance maladie-invalidité -
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering (Sjúkra- og örorkutrygginga-
stofnunin), Bruxelles, fyrir milligöngu
hlutaðeigandi tryggingastofnana; Office de
sécurité sociale d’outre-mer - Dienst voor de
Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatrygginga-
skrifstofan fyrir umdæmin erlendis), Bruxelles.

3. Atvinnusjúkdómar: Fonds des maladies professionelles - Fonds voor
beroepsziekten (Atvinnusjúkdómasjóðurinn),
Bruxelles; Office de sécurité sociale d’outre-mer
- Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis) Bruxelles“.

b) Í 4. lið og b-lið 5. liðar í þætti ,,K. AUSTURRÍKI“ komi ,,Regionale Geschäftsstellen des
Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála)“ í stað ,,Arbeitsamt
(Vinnumiðlunin)“.

5. Ákvæðum 4. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Þætti ,,A. BELGÍA“ er breytt sem hér segir:

i) Í b-lið 1. liðar falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi texti
bætist við:
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,,c) til einstaklinga sem falla undir Office de sécurité sociale d’outre-mer -

almannatryggingakerfi fyrir Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

d) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

ii) Í c-lið 2. liðar falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi texti
bætist við:

,,d) örorka einstaklinga sem falla Office de sécurité sociale d’outre-mer -
undir almannatryggingakerfi Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
fyrir umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

e) örorka fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

iii) Eftirfarandi texti komi í stað 3. liðar:

,,3. Elli- og dánarlífeyrir

a) við beitingu 41. til 43. gr. og
45. til 50. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar:

i) til verkamanna, Office national des pensions -
skrifstofufólks, námu- Rijksdienst voor pensioenen
manna og sjómanna: (Almenna lífeyrisskrifstofan), Bruxelles

ii) til sjálfstætt starfandi Institut national d’assurances sociales pour
einstaklinga: travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor

de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

iii) til einstaklinga sem Office de sécurité sociale d’outre-mer -
falla undir almanna- Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
tryggingakerfi fyrir (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
umdæmin erlendis: erlendis), Bruxelles

iv) til fyrrverandi starfs- Office de sécurité sociale d’outre-mer -
manna í Belgísku Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Kongó og (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
Rúanda-Úrúndí: erlendis), Bruxelles

b) við beitingu 45. (greiðslusto-
fnun), 53. ( 1. mgr.), 110. og
111. (1. og 2. mgr.) gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar:

i) til verkamanna, skrif- Office national des pensions - Rijksdienst voor
stofufólks, námumanna, pensioenen (Almenna lífeyrisskrifstofan),
sjómanna og sjálfstættBruxelles
starfandi einstaklinga:
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ii) til einstaklinga sem Office de sécurité sociale d’outre-mer -
falla undir almanna- Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
tryggingakerfi fyrir (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
umdæmin erlendis: erlendis), Bruxelles

iii) til fyrrverandi starfs- Office de sécurité sociale d’outre-mer -
manna í Belgísku Kongó Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
og Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

iv) Í a-lið 4. liðar er nýrri línu með orðunum ,,Office de sécurité sociale d’outre-mer - Dienst
voor de Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles“ bætt við á eftir ,,Fonds des accidents du travail (Vinnuslysasjóðurinn),
Bruxelles“.

v) Í b-lið 4. liðar er nýrri línu með orðunum ,,Office de sécurité sociale d’outre-mer - Dienst
voor de Overzeese Sociale Zekerheid (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin
erlendis), Bruxelles“ bætt við á eftir ,,Ministère de la prévoyance sociale
(Félagsmálaráðuneytið), Bruxelles“.

vi) Í b-lið 5. liðar falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“ og eftirfarandi texti
bætist við:

,,c) til einstaklinga sem falla undir Office de sécurité sociale d’outre-mer -
almannatryggingakerfi fyrir Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

d) til fyrrverandi starfsmanna í Office de sécurité sociale d’outre-mer -
Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Belgísku Rúanda: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

vii) Eftirfarandi texti komi í stað 7. liðar:

,,7. Fjölskyldubætur

a) til launþega: Office national des allocations familiales pour
travailleurs salariés - Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers (Fjölskyldu-
greiðslnaskrifstofa launþega), Bruxelles

b) til sjálfstætt starfandi Institut national d’assurances sociales pour
einstaklinga: travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor

de sociale verzekeringen der zelfstandigen
(Almannatryggingastofnunin fyrir sjálfstætt
starfandi einstaklinga), Bruxelles

c) til fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

b) Þætti ,,K. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir:

i) Í a-lið 2. liðar komi ,,Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice
(Svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála í Salzburg) “ í stað ,,Landesarbeitsamt Salzburg
(Héraðsvinnumiðlunin í Salzburg)“.
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ii) Í b-lið 2. liðar komi ,,Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice

(Svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála í Vín)“ í stað ,,Landesarbeitsamt Wien
(Héraðsvinnumiðlunin í Vín)“.

iii) Í a-lið 3. liðar komi ,,Bundesministerium für Jugend und Familie (Ráðuneyti ungmenna-
og fjölskyldumála)“ í stað ,,Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie
(Ráðuneyti umhverfis-, ungmenna- og fjölskyldumála)“.

iv) Eftirfarandi texti komi í stað b-liðar í 3. lið:
,,b) Karenzurlaubsgeld (sérstök greiðsla vegna meðgöngu og fæðingar):

i) að því er varðar Þýskaland:

Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa
vinnumarkaðsmála), Salzburg

ii) í öllum öðrum tilvikum:

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa
vinnumarkaðsmála), Wien.“

6. Ákvæðum 5. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi liður bætist við í lið ,,4. BELGÍA - FRAKKLAND“:

,,i) Bréfaskipti frá 21. nóvember 1994 og 8. febrúar 1995 um reglur við uppgjör á
gagnkvæmum kröfum samkvæmt 93., 94., 95. og 96. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar“.

b) Í lið ,,8. BELGÍA - LÚXEMBORG“ falli a-, b- og f-liðir niður.

c) Eftirfarandi texti komi í stað orðanna ,,enginn samningur“ í lið ,,23. DANMÖRK -
AUSTURRÍKI“:
,,Samningur frá 13. febrúar 1995 um endurgreiðslu kostnaðar á sviði almannatrygginga“.

d) Eftirfarandi liður bætist við í lið ,,53. FRAKKLAND - ÍTALÍA“:
,,c) Viðbótarbréfaskipti frá 22. mars og 15. apríl 1994 um reglur við uppgjör á gagnkvæmum

skuldum samkvæmt skilmálum 93., 94., 95. og 96. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar“.

e) Eftirfarandi texti komi í stað orðanna ,,enginn samningur“ í lið ,,82. ÍTALÍA - BRESKA
KONUNGSRÍKIÐ“:
,,Bréfaskipti frá 1. og 16. febrúar 1995 varðandi 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðarinnar
(endurgreiðslur eða niðurfelling endurgreiðslna vegna kostnaðar við aðstoð) og 2. mgr. 105. gr.
framkvæmdarreglugerðarinnar (niðurfelling endurgreiðslna vegna kostnaðar við eftirlit og
læknisskoðanir)“.

f) Eftirfarandi texti komi í stað orðanna ,,enginn samningur“ í lið ,,84. LÚXEMBORG -
AUSTURRÍKI“:
,,Samningur frá 22. júní 1995 um endurgreiðslu vegna kostnaðar á sviði almannatrygginga“.

g) Eftirfarandi texti komi í stað orðanna ,,enginn samningur“ í lið ,,95. AUSTURRÍKI -
FINNLAND“:
,,Samningur frá 23. júní 1994 um endurgreiðslu vegna kostnaðar á sviði almannatrygginga“.

h) Eftirfarandi liður bætist við í lið ,,97. AUSTURRÍKI - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ:
,,c) Samningur frá 30. nóvember 1994 um endurgreiðslu vegna kostnaðar við almanna-

tryggingabætur“.

7. 10. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Þætti ,,A. BELGÍA“ er breytt sem hér segir:
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i) Í 2. lið falli niður orðin ,,sem sigla undir belgískum fána“.

ii) Eftirfarandi texti komi í stað a-liðar 6. liðar:

,,a) Veikindi, meðganga og fæðing og vinnuslys:

i) almennt: Institut national d’assurance maladie-invalidité -
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (Sjúkra- og
örorkutryggingastofnunin), Bruxelles

ii) til einstaklinga sem falla Office de sécurité sociale d’outre-mer -
undir almannatryggingakerfiDienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
fyrir umdæmin erlendis: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles

iii) til fyrrverandi starfsmanna Office de sécurité sociale d’outre-mer -
í Belgísku Kongó og Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Rúanda-Úrúndí: (Almannatryggingaskrifstofan fyrir umdæmin

erlendis), Bruxelles“.

b) Í 1. lið í þætti ,,J. HOLLAND“ komi ,,Sociale verzekeringsbank (Almannatryggingabankinn),
Amstelveen“ í stað ,,Sociale verzekeringsraad (Almannatryggingaráðið), Zoetermeer“.

c) Þætti ,,K. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir:

i) Ákvæði 1. liðar falli niður.

ii) Í 2. lið komi ,,Bundesministerium für Jugend und Familie ( Ráðuneyti ungmenna- og
fjölskyldumála)“ í stað ,,Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ráðuneyti
umhverfis-, ungmenna- og fjölskyldumála)“.

iii) Eftirfarandi bætist við á eftir 2. lið:

,,3. Við beitingu 3. mgr. 14. gr. d í reglugerðinni: þar til bær stofnun“

iv) Í 5. og 6. lið komi ,,Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (Svæðisskrifstofa
vinnumarkaðsmála)“ í stað ,,Arbeitsamt (Vinnumiðlunin)“.

v) Í b-lið 7. liðar komi ,,Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice
(Svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála í Vín)“ í stað ,,Landesarbeitsamt Wien
(Héraðsvinnumiðlunin í Vín)“.

3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna.

Ákvæði 5. mgr. 1. gr. öðlast gildi 1. júní 1992 að því er varðar bætur vegna elli og eftirlifendabætur.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

L. ATIENZA SERNA

forseti.


