
Nr. 23/368 20.5.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 14 av 18.1.2001, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2001 av 28. september 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Trygd), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 60 av 6.12.2001, s. 27.

(1) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.
(2) EFT L 164 av 30.6.1999, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21.
mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning (EØF)
nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på
arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1), sist
endret ved forordning (EF) nr. 1399/1999(2), særlig artikkel
122, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse medlemsstater eller deres kompetente
myndigheter har anmodet om endringer av vedleggene
til forordning (EØF) nr. 574/72.

2) Disse endringene er en følge av beslutninger som er tatt
av medlemsstatene eller de berørte medlemsstater eller

deres kompetente myndigheter som er ansvarlige for
gjennomføringen av trygdelovgivningen i samsvar med
fellesskapsretten.

3) Enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon
for trygd for vandrearbeidere er mottatt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg 1-5 og vedlegg 10 til forordning (EØF) nr. 574/72
endres som vist i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 89/2001

av 17. januar 2001

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter

innenfor Fellesskapet (*)

2002/EØS/23/29

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2001.

For Kommisjonen

Anna DIAMANTOPOULOU

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1b skal lyde:

«1b Commissioners of the Inland Revenue or their official representative (skattevesenet eller deres offisielle 
representant), London».

ii) Nr. 5 skal lyde:

«5. Principal Secretary, Social Affairs (ministeren for sosiale saker), Gibraltar».

iii) Nr. 6 skal lyde:

«6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (administrerende direktør for helsemyndighetene i 
Gibraltar)».

2. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I del «C. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 skal lyde:

«a) For alderspensjon, etterlattepensjon (herunder
pensjon til barn som har mistet en av eller
begge foreldrene) og uførepensjon:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda
(generaldirektoratet for personalkostnader og offentlige
pensjoner — økonomi- og handelsdepartementet)

«3. Alderstrygd for jordbrukere: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen
(sammenslutningen av alderspensjonskassene for
jordbrukere), Kassel».

b) For anerkjennelse av ytelser ved alvorlig
uførhet og ytelser til forsørgede
funksjonshemmede barn:

La Mutualidad General Judicial (rettsvesenets
alminnelige gjensidige trygdeordning), Madrid».

b) I del «D. SPANIA» gjøres følgende endringer:

I nr. 6 gjøres følgende endringer:

c) I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

I nr. 2 skal tredje strekpunkt lyde:

«— Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (ministeren for sosiale saker), Gibraltar».

3. I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I del «C. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 4 skal lyde:

«4. Alderstrygd for jordbrukere: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen
(sammenslutningen av alderspensjonskassene for
jordbrukere), Kassel».

b) I del «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 b) skal lyde:

«b) i forhold til Belgia: Bureau voor Belgische Zaken (kontoret for belgiske
saker), Breda».

c) I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

i) I nr. 1 skal annet strekpunkt lyde:

«— Gibraltar: Gibraltar Health Authority (helsemyndighetene), 17 Johnstone's Passage, Gibraltar».
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«5a Tjenestemannspensjon: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(forbundstrygdeinstitusjonen for funksjonærer), Berlin».

ii) Nr. 2 skal lyde:

«2. Kontantytelser (unntatt familieytelser):

— Storbritannia: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions
and Overseas Benefits Directorate (sosialdepartementet,
organet for ytelser, avdelingen for pensjoner og
oversjøiske ytelser), Newcastle upon Tyne NE98 1BA

— Nord-Irland: Department of Health and Social Services, Northern
Ireland Social Security Agency, Network Support Branch,
Overseas Benefits Unit (helse- og sosialdepartementet,
trygdeorganet for Nord-Irland, avdelingen for nettstøtte,
kontoret for oversjøiske ytelser), Castle Buildings, Belfast
BT4 3SP

—Gibraltar: Department of Social Services (sosialdepartementet), 
23 Mackintosh Square, Gibraltar».

iii) I nr. 3 skal tredje strekpunkt lyde:

«— Gibraltar: Department of Social Services (sosialdepartementet), 
23 Mackintosh Square, Gibraltar».

4. I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I del «C. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 5a skal lyde:

ii) Nr. 6 skal lyde:

«6. Alderstrygd for jordbrukere: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen
(sammenslutningen av alderspensjonskassene for
jordbrukere), Kassel».

b) I del «D. SPANIA» gjøres følgende endringer:

I nr. 7 gjøres følgende endringer:

«a) For alderspensjon, etterlattepensjon (herunder
pensjon til barn som har mistet en av eller
begge   foreldrene) og uførepensjon:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda
(generaldirektoratet for personalkostnader og offentlige
pensjoner — økonomi- og handelsdepartementet)

b) For anerkjennelse av ytelser ved alvorlig
uførhet og ytelser til forsørgede
funksjonshemmede barn:

La Mutualidad General Judicial (rettsvesenets
alminnelige gjensidige trygdeordning), Madrid».

c) I del «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 b) skal lyde:

«b) i forhold til Belgia: Bureau voor Belgische Zaken (kontoret for belgiske
saker), Breda».

d) I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

«Storbritannia:

a) Avgifter og naturalytelser til utsendte
arbeidstakere:

National Insurance Contributions Office of the Inland
Revenue, International Services (skattevesenets kontor
for folketrygdavgift, internasjonal tjeneste), Newcastle
upon Tyne NE98 1ZZ

b) Andre tilfeller: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions
and Overseas Benefits Directorate (sosialdepartementet,
organet for ytelser, avdelingen for pensjoner og
oversjøiske ytelser), Newcastle upon Tyne NE98 1BA
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5. I vedlegg 5 gjøres følgende endringer:

«a) Del «20. DANMARK – ITALIA» skal lyde:

«a) Brevveksling av 12. november 1982 og 12. januar 1983 om forordningens artikkel 36 nr. 3 (gjensidig avkall
på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel som er gitt etter
bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 1, unntatt forordningens artikkel 22 nr. 1 bokstav c).

b) Avtale av 18. november 1998 om refusjon av utgifter i henhold til artikkel 36 og 63 i forordning (EØF)
nr.1408/71 (naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel, arbeidsulykker og yrkessykdommer) og
artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72 (utgifter forbundet med administrativ og medisinsk kontroll).»

b) Del «24. DANMARK – PORTUGAL» skal lyde:

«Avtale av 17. april 1998 om delvis avkall på refusjon av utgifter i henhold til artikkel 36 og 63 i forordning
(EØF) nr. 1408/71 (naturalytelser ved sykdom, svangerskap eller fødsel, arbeidsulykker og yrkessykdommer) og
artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72 (utgifter forbundet med administrativ og medisinsk kontroll).»

c) Del «45. SPANIA – NEDERLAND» skal lyde:

«Avtale av 21. februar 2000 mellom Nederland og Spania med henblikk på å lette oppgjør av gjensidige krav i
forbindelse med ytelser ved sykdom og svangerskap eller fødsel ved gjennomføring av bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.» 

d) Del «50. SPANIA – DET FORENTE KONGERIKE» skal lyde:

«Avtale av 18. juni 1999 om refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i henhold til bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.»

e) I del «53. FRANKRIKE – ITALIA» skal ny bokstav d) og e) lyde:

«d) Brevveksling av 2. april 1997 og 20. oktober 1998 om endring av brevveksling nevnt i bokstav b) og c) om
regler for avregning av gjensidige refusjonskrav i henhold til gjennomføringsforordningens artikkel 93, 94,
95 og 96.

e) Avtale av 28. juni 2000 om avkall på refusjon av utgiftene nevnt i artikkel 105 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
574/72 til administrativ og medisinsk kontroll i henhold til artikkel 51 i ovennevnte forordning.»

f) Del «55. FRANKRIKE – NEDERLAND» skal lyde:

«a) Avtale av 28. april 1997 om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll i henhold
til gjennomføringsforordningens artikkel 105.

b) Avtale av 29. september 1998 om særlige vilkår for fastsettelse av beløpene som skal refunderes i
forbindelse med naturalytelser i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.

c) Avtale av 3. februar 1999 om særlige vilkår for behandling og oppgjør av gjensidige krav i forbindelse med
ytelser ved sykdom i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.»

g) Del «57. FRANKRIKE – PORTUGAL» skal lyde:

«Avtale av 28. april 1999 om særregler for behandling og oppgjør av gjensidige krav ved medisinsk behandling
i samsvar med forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.»

h) Del «58. FRANKRIKE – DET FORENTE KONGERIKE» skal lyde:

«a) Brevveksling av 25. mars og 28. april 1997 om gjennomføringsforordningens artikkel 105 nr. 2 (avkall på
refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll).

b) Avtale av 8. desember 1998 om særlige metoder for fastsettelse av beløpene som skal refunderes i
forbindelse med naturalytelser i samsvar med forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr.
574/72.»

Nord-Irland: Department of Health and Social Services, Northern
Ireland Social Security Agency, Network Support Branch,
Overseas Benefits Unit (helse- og sosialdepartementet,
trygdeorganet for Nord-Irland, avdelingen for nettstøtte,
kontoret for oversjøiske ytelser), Castle Buildings, Belfast
BT4 3SP

Gibraltar: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions
and Overseas Benefits Directorate (sosialdepartementet,
organet for ytelser, avdelingen for pensjoner og
oversjøiske ytelser), Newcastle upon Tyne NE98 1BA».
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i) Del «63. HELLAS – ØSTERRIKE» skal lyde:

«Avtale om avkall på refusjon av utgifter til administrativ og medisinsk kontroll i henhold til gjennomførings-
forordningens artikkel 105 nr. 2 i form av en protokoll datert 29. april 1999.»

j) Del «94. ØSTERRIKE – PORTUGAL» skal lyde:

«Avtale av 16. desember 1998 om refusjon av naturalytelser.»

6. I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) I del «D. SPANIA» gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 8 skal lyde:

«8. Særordninger for tjenestemenn

Ved anvendelse av forordningens artikkel 14
bokstav e), artikkel 14 bokstav f) og artikkel 17 og
gjennomføringsforordningens artikkel 12 bokstav b)

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, Servicios Centrales (alminnelig gjensidig
trygdeordning for tjenestemenn, hovedav-
delingen), Madrid».

Ved anvendelse av forordningens artikkel 14
bokstav e), artikkel 14 bokstav f) og artikkel 17 og
gjennomføringsforordningens artikkel 12 bokstav b)

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (de
væpnede styrkers institutt for sosiale saker),
Madrid».

ii) Nytt nr. 9 skal lyde:

«9. Særordning for tjenestemenn i de væpnede styrker

iii) Nytt nr. 10 skal lyde:

«10. Særordning for tjenestemenn i rettsvesenet

Ved anvendelse av forordningens artikkel 14
bokstav e), artikkel 14 bokstav f) og artikkel 17 og
gjennomføringsforordningens artikkel 12 bokstav b)

Mutualidad General Judicial (rettsvesenets
alminnelige gjensidige trygdeordning), Madrid».

b) I del «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14
bokstav c), artikkel 14 bokstav d) nr. 3 og artikkel
17 og gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr.
1, artikkel 11 nr. 1, artikkel 11 bokstav a) nr. 1,
artikkel 12 bokstav a), artikkel 13 nr. 2 og 3,
artikkel 14 nr. 1, 2 og 3 samt artikkel 80 nr. 2,
artikkel 81, artikkel 82 nr. 2 og artikkel 109:

c) I del «O. DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

Storbritannia: National Insurance Contributions Office of the
Inland Revenue, International Services
(skattevesenets kontor for folketrygdavgift,
internasjonal tjeneste), Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ

Nord-Irland: Department of Health and Social Services, Northern
Ireland Social Security Agency, Network Support
Branch, Overseas Benefits Unit (helse- og
sosialdepartementet, trygdeorganet for Nord-Irland,
avdelingen for nettstøtte, kontoret for oversjøiske
ytelser), Castle Buildings, Belfast BT4 3SP».

«2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens
artikkel 14 nr. 3 på de av De europeiske
fellesskaps hjelpepersonale som ikke er bosatt i
Nederland (gjelder bare naturalytelser): Den
sykekasse vedkommende er tilsluttet».

the health insurance fund to which the person
concerned is affiliated»
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«2. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36
og 63 og gjennomføringsforordningens
artikkel 8, artikkel 38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1,
artikkel 91 nr. 2, artikkel 102 nr. 2, artikkel
110 og artikkel 113 nr. 2:

Storbritannia: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions
and Overseas Benefits Directorate (sosialdepartementet,
organet for ytelser, avdelingen for pensjoner og
oversjøiske ytelser), Newcastle upon Tyne NE98 1BA

ii) Nr. 2 skal lyde:

Nord-Irland: Department of Health and Social Services, Northern Ireland
Social Security Agency, Network Support Branch,
Overseas Benefits Unit (helse- og sosialdepartementet,
trygdeorganet for Nord-Irland, avdelingen for nettstøtte,
kontoret for oversjøiske ytelser), Castle Buildings, Belfast
BT4 3SP».


