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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE HAR -

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som oppstår
i forbindelse med nevnte forordning,

under henvisning til artikkel 34 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 som fastsetter at nevnte forordnings
bestemmelser om innvilging av naturalytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel til pensjonister
og deres familiemedlemmer (artikkel 27 til 33) «ikke får anvendelse på en pensjonist eller vedkommendes
familiemedlemmer som har rett til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning på grunn av
inntektsgivende arbeid. I slike tilfeller skal vedkommende ved anvendelse av bestemmelsene i dette
kapittel anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller som et familiemedlem til en
arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende», og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å foreta en nøyaktig avgrensing av denne artikkels virkeområde og utvide dens
anvendelsesområde for å hindre fortolkningsforskjeller mellom trygdeinstitusjonene i medlemsstatene.

Det bør fastsettes prioriteringsregler for anvendelsen av kapitlet om sykdom og svangerskap eller fødsel
i forordningen når en arbeidsløs person gjenopptar inntektsgivende deltidsarbeid på territoriet til en
annen medlemsstat enn den medlemsstat etter hvis lovgivning vedkommende fortsatt mottar ytelser ved
arbeidsløshet.

Det er nødvendig å fastsette prioriteringsregler for anvendelsen av kapitlet om sykdom og svangerskap
eller fødsel når en pensjonist som er i inntekstgivende arbeid i en annen medlemsstat, blir arbeidsløs.

Disse prioriteringsregler må imidlertid ikke medføre at avledede rettigheter går foran selvstendige
rettigheter -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Artikkel 25 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får ikke anvendelse på en helt arbeidsløs person som
gjenopptar inntektsgivende deltidsarbeid, eller på vedkommendes familiemedlemmer som har rett
til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning på grunn av slikt inntektsgivende arbeid. I dette
tilfellet skal vedkommende ved anvendelse av kapitlet om sykdom og svangerskap eller fødsel i
nevnte forordning anses som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende og vedkommendes
familiemedlemmer som familiemedlemmer til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.

BESLUTNING nr. 156

av 7. april 1995

om prioriteringsregler for trygd i forbindelse med sykdom
og svangerskap eller fødsel

(95/419/EF)
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2. Artikkel 27 til 33 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får ikke anvendelse på pensjonister eller deres
familiemedlemmer som har rett til ytelser i henhold til en medlemsstats lovgivning som følge av at
det mottas ytelser ved arbeidsløshet. I dette tilfellet skal vedkommende ved anvendelse av kapitlet
om sykdom og svangerskap eller fødsel i nevnte forordning anses som en arbeidstaker eller
selvstendig næringsdrivende som er blitt arbeidsløs, og vedkommendes familiemedlemmer som
familiemedlemmer til en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som er blitt arbeidsløs.

3. Anvendelsen av artikkel 34 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og de ovennevnte bestemmelser
må for den berørte person ikke medføre at avledede rettigheter vedkommende måtte ha som
familiemedlem eller etterlatt, går foran selvstendige rettigheter vedkommende har opparbeidet på
grunnlag av inntektsgivende arbeid eller besitter som helt arbeidsløs eller som pensjonsmottaker.

4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

President

for Den administrative kommisjon

Monique MOUSSEAU


