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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa (1),

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á um fram-
kvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu 
almanna trygg ingakerfa (2), einkum 92. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Aðildarríkin fóru fram á það við framkvæmdaráðið um 
samræmingu almannatryggingakerfa að VIII. og XI. við-
auka við reglugerð (EB) nr.  883/2004 og 1. og 5. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 987/2009 yrði breytt í því skyni að 
færa þessa viðauka til samræmis við þróun í landslöggjöf 
þeirra eða til að einfalda beitingu þessara reglugerða.

2) Viðaukarnir við reglugerð (EB) nr. 883/2004 miða að 
því að gefa yfirlit yfir aðildarríki sem ekki reikna elli- og 
eftirlifandalífeyri hlutfallslega og yfir sérákvæði varðandi 
beitingu löggjafarinnar í aðildarríkjunum.

3) Viðaukarnir við reglugerð (EB) nr. 987/2009 miða að því 
að gefa yfirlit yfir framkvæmdarákvæði vegna tvíhliða 
samninga sem eru áfram í gildi eða munu öðlast gildi og 
yfir aðildarríki sem ákvarða hámarksfjárhæð endurgreiðslu 
atvinnuleysisbóta á grundvelli meðalfjárhæðar atvinnu-
leysisbóta sem veittar eru samkvæmt löggjöf ríkjanna á 
undanfarandi almanaksári.

4) Framkvæmdaráðið um samræmingu almannatrygginga-
kerfa hefur samþykkt umbeðnar breytingar og komið 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 346, 20.12.2013, bls. 27. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2015 frá 30. apríl 
2015 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, 
bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.

til framkvæmdastjórnarinnar viðeigandi tillögum um 
tækni lega aðlögun á viðaukunum við reglugerð (EB)  
nr. 987/2009 og reglugerð (EB) nr. 883/2004.

5) Framkvæmdastjórnin getur samþykkt að bæta við tillög-
unum um tæknilegar aðlaganir á viðaukunum sem nefndar 
eru í 4. forsendu.

6) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 883/2004 og reglugerð 
(EB) nr. 987/2009 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 883/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum 2. hluta VIII. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í stað a-liðar í þættinum „AUSTURRÍKI“ komi eftir-
farandi:

„a)  Elli- og eftirlifandalífeyrir sem leiðir af honum á 
grundvelli lífeyrisreiknings samkvæmt lögum um 
almennan lífeyri (APG) frá 18. nóvember 2004.“

b)  Eftirfarandi nýr þáttur bætist við á eftir þættinum 
„BÚLGARÍA“:

 „LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND

 Lífeyrisgreiðslur greiddar úr kerfinu samkvæmt annarri 
stoð sem komið var á fót með lögum nr. 426/2006 um 
lífeyrissparnað.“

2)  Í XI. viðauka í þættinum „HOLLAND“ bætist eftirfarandi 
fa-liður við á eftir f-lið:

„fa)  Líta skal á sérhvern einstakling, sem um getur í 
1. mgr. 69. gr. Zorgverzekeringswet (sjúkra trygg-
ingalaga) og móttekur, á síðasta degi undanfarandi 
mánaðar áður en hann eða hún verður 65 ára, lífeyri 
eða bætur sem farið er með sem lífeyrisgreiðslur 
samkvæmt hollenskri löggjöf, á grundvelli f-liðar 1. 
mgr. þessa þáttar, sem lífeyrisumsækjanda, eins og 
um getur í 22. gr. þessarar reglugerðar, þar til hann 
eða hún nær lífeyrisaldri eins og um getur í 7. gr. a 
Algemene Ouderdomswet (hollenskra laga um al-
mennar tryggingar vegna elli).“ 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1372/2013

frá 19. desember 2013

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa og á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 sem kveður á 

um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 (*)
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2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 987/2009 er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum 1. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Þátturinn „DANMÖRK — FRAKKLAND“ falli brott.

b)  Þátturinn „DANMÖRK — HOLLAND“ falli brott.

c)  Þátturinn „GRIKKLAND —  HOLLAND“ falli brott.

d)  Þátturinn „SPÁNN — HOLLAND“ falli brott.

e)  Í þættinum „FRAKKLAND — LÚXEMBURG“:

i.  falli a- og b-liður brott,

ii.  komi eftirfarandi í stað c- og d-liðar:

„a)  Samningur frá 2. júlí 1976 um niðurfellingu 
endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og 
læknisskoðana sem kveðið er á um í 2. mgr. 
105. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 
frá 21. mars 1972.

b)  Bréfaskipti frá 17. júlí og 20. september 1995 
um skilmála við uppgjör á gagnkvæmum 
kröfum skv. 93., 95. og 96. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 574/72“.

f)  Í þættinum „FRAKKLAND —  HOLLAND“:

i.  falli b- og c-liður brott,

ii.  komi eftirfarandi í stað a-liðar:

 „Samningur frá 28. apríl 1997 um niðurfellingu 
endur greiðslna á kostnaði vegna eftirlits og 
læknis skoðana skv. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
574/72.“

g)  Þátturinn „ÍTALÍA —  HOLLAND“ falli brott.

h)  Í þættinum „HOLLAND — BRESKA KONUNGS-
RÍKIÐ“:

i.  falli b-liður brott,

ii.  komi eftirfarandi í stað a-liðar:

 „Annar málsliður 3. gr. í framkvæmdasamkomulagi 
frá 12. júní 1956 um framkvæmd samningsins frá 
11. ágúst 1954“.

2)  Í 5. viðauka bætist við nýr þáttur „HOLLAND“ á eftir 
þættinum „ÞÝSKALAND“.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 2014.

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

Gjört í Brussel 19. desember 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_______________




