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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002

av 27. februar 2002

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(*)

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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1386/2001(2), særlig artikkel 122, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Disse endringene følger av de beslutninger som er 
truffet av medlemsstatene, de berørte medlemsstater 
eller deres kompetente myndigheter som er ansvarlige 

for gjennomføringen av trygdelovgivning i henhold til 
fellesskapsretten.

3) Det er innhentet enstemmig uttalelse fra Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg 1-6 og vedlegg 9 og 10 til forordning (EØF) nr. 574/72 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

2005/EØS/16/21

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

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2002.

  For Kommisjonen

  Anna DIAMANTOPOULOU

  Medlem av Kommisjonen

________

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 62 av 5.3.2002, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003, s. 11.

(1) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.
(2) EFT L 187 av 10.7.2001, s. 1.
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VEDLEGG

1. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «K. ØSTERRIKE» skal lyde:

«1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (forbundsministeren for trygd og 
generasjonsspørsmål), Wien

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (forbundsministeren for økonomi og arbeid), Wien

3. Med hensyn til særordningene for tjenestemenn: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport 
(forbundsministeren for forvaltning og sport), Wien, eller den aktuelle delstatsregjering.»

b) I avsnitt «L. PORTUGAL» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. 1 skal lyde:

«1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade (arbeids- og solidaritetsministeren), Lisboa.»

 ii) Nr. 3 skal lyde:

«3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (regionalsekretæren for 
sosiale saker for den selvstyrte region Madeira), Funchal.»

iii) Nr. 4 skal lyde:

«4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (regionalsekretæren for 
sosiale saker for den selvstyrte region Azorene), Angra do Heroísmo.»

iv) Nr. 6 skal lyde:

«6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (ministeren for reform av staten og 
forvaltningen), Lisboa.»

2. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

 Nr. 2 bokstav b) skal lyde:

«b) Ved anvendelse av forordningens artikkel 45 nr. 
6, dersom ingen periode med avgiftsinnbetaling 
er tilbakelagt i Østerrike, og ved hensyntagen til 
perioder med militær- og siviltjeneste og perioder 
med omsorg for barn, uten forutgående eller 
etterfølgende trygdetid etter østerriksk lovgivning.

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
(pensjonsinstitusjonen for arbeidstakere), Wien»

b) I avsnitt «L. PORTUGAL» gjøres følgende endringer:

 I undertittel «A. GENERELT» gjøres følgende endringer:

i) Nr. I.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og 
familieytelser:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social (institutt for solidaritet og trygd: 
distriktssenter for solidaritet og trygd) som 
vedkommende er tilsluttet.»

ii) Nr. I.2 skal lyde:

«2. Uførhet, alder og dødsfall: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro 
Distrital de Solidariedade e Segurança Social 
(institutt for solidaritet og trygd: det nasjonale 
senter for pensjoner, Lisboa, og distriktssenter 
for solidaritet og trygd) som vedkommende er 
tilsluttet.»
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iii) Nr. I.4 bokstav b) skal lyde:

«b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f. eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelser, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social (institutt for solidaritet og trygd: 
distriktssenter for solidaritet og trygd) som 
vedkommende er tilsluttet.»

iv) Nr. I.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
vedkommendes bosted.»

v) Nr. II.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser: Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

vi) Nr. II.2 skal lyde:

«2. a) Uførhet, alder og dødsfall: Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den 
særlige trygdeordning for arbeidstakere i 
landbruket:

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

vii) Nr. II.4 skal lyde:

«a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av 
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av 
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet, 
tilsyn med situasjonen):

Institute Regional de Emprego: Centro Regional 
de Emprego (regionalt arbeidsinstitutt: regionalt 
arbeidskontor), Funchal.

b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f. eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelser, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

viii) Nr II.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

ix) Nr. III.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) som vedkommende 
er tilsluttet.»

x) Nr. III.2 skal lyde:

«2. a) Uførhet, alder og dødsfall: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro Coordenador de Prestações 
Diferidas (institutt for forvaltning av 
trygdeordninger: senteret for samordning av 
oppsatte ytelser), Angra do Heroísmo.

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den 
særlige trygdeordning for arbeidstakere i 
landbruket:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro Coordenador de Prestações 
Diferidas (institutt for forvaltning av 
trygdeordninger: senteret for samordning av 
oppsatte ytelser), Angra do Heroísmo.»
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xi) Nr. III.4 skal lyde:

a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av 
arbeidssituasjonen (f. eks. bekreftelse av 
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet, 
tilsyn med situasjonen):

Agência para a Qualificação e Emprego 
(byrå for yrkesutdanning og sysselsetting) på 
vedkommendes bosted.

b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f. eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelser, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Centro de Prestações Pecuniárias (senter for 
kontantytelser) som vedkommende er tilsluttet.»

xii) Nr. III.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institutt 
for forvaltning av trygdeordninger: senter for 
kontantytelse) på vedkommendes bosted.»

3. I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b) I alle andre tilfeller: i) den kompetente Gebietskrankenkasse 
(regionale sykekasse) på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted, med mindre annet 
er fastsatt i følgende ledd

ii) ved behandling på et sykehus som sorterer 
under et Landesfonds (delstatsfond), det 
kompetente Landesfonds på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted

iii) ved behandling på et annet sykehus som 
omfattes av avtalen mellom Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherung
sträger (østerrikske trygdeinstitusjoners 
hovedsammenslutning) og Wirtschafts-
kammer Österreich (østerriksk handels-
kammer) som gjelder per 31. desember 
2000, det fond som er opprettet for disse 
sykehusene

iv) ved befruktning in vitro, Fonds zur 
Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation 
(fond for samfinansiering av befruktning in 
vitro), Wien.»

ii) Nr. 3 bokstav a) skal lyde:

«a) Naturalytelser: i) den kompetente Gebietskrankenkasse 
(regionale sykekasse) på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted, med mindre annet 
er fastsatt i følgende ledd

ii) ved behandling på et sykehus som sorterer 
under et Landesfonds (delstatsfond), det 
kompetente Landesfonds på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted

iii) ved behandling på et annet sykehus som 
omfattes av avtalen mellom Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherung
sträger (østerrikske trygdeinstitusjoners 
hovedsammenslutning) og Wirtschafts-
kammer Österreich (østerriksk handels-
kammer) som gjelder per 31. desember 
2000, det fond som er opprettet for disse 
sykehusene
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iv) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (den 
alminnelige institusjon for ulykkestrygd), 
Wien, som kan tilstå ytelser i alle tilfeller.»

b) I avsnitt «L. PORTUGAL» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. I.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser 
(når det gjelder naturalytelser ved sykdom og 
svangerskap og fødsel, se også vedlegg 10):

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

 ii) Nr. I.2 skal lyde:

«2. Uførhet, alder og dødsfall: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro 
Distrital de Solidariedade e Segurança Social 
(institutt for solidaritet og trygd: det nasjonale 
senter for pensjoner, Lisboa, og distriktssenter 
for solidaritet og trygd) på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted.»

 iii) Nr. I.4 bokstav b) skal lyde:

«b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f. eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelser, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

 iv) Nr. I.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

 v) Nr. II.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser 
(når det gjelder naturalytelser ved sykdom og 
svangerskap og fødsel, se også vedlegg 10):

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 vi) Nr. II.2 skal lyde:

«2. a) Uførhet, alder og dødsfall: Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den 
særlige trygdeordning for arbeidstakere i 
landbruket:

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 vii) Nr. II.4 skal lyde:

«a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av 
arbeidssituasjonen (f.eks. bekreftelse av 
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet, 
tilsyn med situasjonen):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional 
de Emprego (regionalt arbeidsinstitutt: regionalt 
arbeidskontor), Funchal.

b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f.eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelser, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»
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 viii) Nr. II.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 ix) Nr. III.1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap, fødsel og familieytelser 
(når det gjelder naturalytelser ved sykdom og 
svangerskap og fødsel, se også vedlegg 10):

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted.»

 x) Nr. III.2 skal lyde:

«2. a) Uførhet, alder og dødsfall: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro Coordenador de Prestações 
Diferidas (institutt for forvaltning av 
trygdeordninger: senteret for samordning av 
oppsatte ytelser), Angra do Heroísmo.

b) Uførhet, alder og dødsfall etter den 
særlige trygdeordning for arbeidstakere i 
landbruket:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro Coordenador de Prestações 
Diferidas (institutt for forvaltning av 
trygdeordninger: senteret for samordning av 
oppsatte ytelser), Angra do Heroísmo.»

 xi) Nr. III.4 skal lyde:

«a) Mottakelse av søknad og undersøkelse av 
arbeidssituasjonen (f.eks. bekreftelse av 
ansettelsestid, klassifisering av arbeidsløshet, 
tilsyn med situasjonen):

Agência para a Qualificação e Emprego 
(byrå for yrkesutdanning og sysselsetting) på 
vedkommendes bosted.

b) Tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet (f.eks. undersøkelse av vilkårene 
for å motta ytelsers, fastsettelse av beløp og 
varighet av ytelser, tilsyn med situasjonen med 
tanke på å opprettholde, midlertidig innstille 
eller avslutte utbetalingene):

Centro de Prestações Pecuniárias (senter for 
kontantytelser) på vedkommendes bosted.»

 xii) Nr. III.5 skal lyde:

«5. Ytelser fra ikke-avgiftsbasert trygdeordning: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) på vedkommendes 
bosted.»

4. I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

 Nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a) naturalytelser: College voor zorgverzekeringen (sosialforsikringsb
anken), Amstelveen.»

b) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

 Nr. 3 skal lyde.

a) Familieytelser unntatt Karenzgeld (ytelse ved 
foreldrepermisjon):

Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen (forbundsministeriet for trygd og 
generasjonsspørsmål), Wien

b) Karenzgeld (ytelse ved foreldrepermisjon): Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeid 
(forbundsministeriet for økonomi og arbeid), 
Wien.»
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5. I vedlegg 5 gjøres følgende endringer:

a) Nr. «28. TYSKLAND-SPANIA» skal lyde:

 «Ingen.»

b) I nr. «32. TYSKLAND-ITALIA» skal ny bokstav d) lyde:

«d) Avtale av 3. april 2000 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgift.»

c) Nr. «35. TYSKLAND-ØSTERRIKE» skal lyde:

«a) Avsnitt II nr. 1 og avsnitt III i avtalen av 2. august 1979 om gjennomføring av avtalen om ytelser ved 
arbeidsløshet av 19. juli 1978.

b) Avtale av 21. april 1999 om refusjon av trygdeutgifter.»

d) Nr. «36. TYSKLAND-PORTUGAL» skal lyde:

 «Avtale av 10. februar 1998 om refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom.»

e) Nr. «71. IRLAND-ØSTERRIKE» skal lyde:

 «Avtale av 25. april 2000 om refusjon av trygdeutgifter.»

f) Nr. «74. IRLAND-SVERIGE» skal lyde:

 «Avtale av 8. november 2000 om avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og 
fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og utgifter til administrative kontroller og legekontroller.»

g) Nr. «92. NEDERLAND-SVERIGE» skal lyde:

 «Avtale av 28. juni 2000 om refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordningens avdeling III 
kapittel 1.»

h) Nr. «94. ØSTERRIKE-PORTUGAL» skal lyde:

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

6. I vedlegg 6 gjøres følgende endringer:

 I avsnitt «C. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«a) i forholdet til Hellas, Italia, Nederland og Portugal: Betaling gjennom kontaktorganene i den 
kompetente stat og i bostedsstaten (felles anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 53-58 
og bestemmelsene angitt i vedlegg 5).»

 ii) Nr. 4 bokstav b) skal lyde:

«b) i forholdet til Belgia, Spania, Frankrike og Østerrike: betaling gjennom kontaktorganet i den 
kompetente stat.»

7. I vedlegg 9 gjøres følgende endringer:

 I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

 «Ved beregning av de gjennomsnittlige årlige utgifter til naturalytelser skal det tas hensyn til:

1) ytelsene som er gitt av Gebietskrankenkassen (regionale sykekasser),

2) ytelsene som er gitt av sykehus som sorterer under et Landesfonds (delstatsfond),

3) ytelsene som er gitt av andre sykehus som omfattes av avtalen mellom Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning) og Wirtschaftskammer 
Österreich (østerriksk handelskammer) som gjelder per 31. desember 2000, og

4) ytelsene som er gitt av Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fond for samfinansiering av 
befruktning in vitro), Wien.»

8. I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «J. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

 Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«a) refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36 
og 63:

College voor zorgverzekeringen (sosialforsikrings
banken), Amstelveen.»
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b) I avsnitt «K. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

 Nr. 1 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14 nr. 
1 bokstav b), artikkel 14a nr. 1 bokstav b) og 
artikkel 17:

Bundesminister für soziale Sicherheit og 
Generationen (forbundsministeren for trygd 
og generasjonsspørsmål), etter avtale med 
vedkommende offentligrettslige arbeidsgiver med 
hensyn til særordninger for tjenestemenn.»

c) I avsnitt «L. PORTUGAL» gjøres følgende endringer:

  I «A. SOM HOVEDREGEL» gjøres følgende endringer:

 i) Nr. I.2 skal lyde:

«2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 
11a i gjennomføringsforordningen:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social (institutt for solidaritet og trygd: 
distriktssenter for solidaritet og trygd) som den 
utsendte arbeidstaker er tilsluttet.»

 ii) Nr. I .3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennom-
føringsforordningen:

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
arbeidstakerens bosted eller som arbeidstakeren 
er tilsluttet, avhengig av omstendighetene.»

 iii) Nr. I.6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennom-
føringsforordningen:

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd), 
Lisboa.»

 iv) Nr. I.7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 
nr. 2 og 5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 
nr. 1 annet punktum i gjennomføringsforord-
ningen (med hensyn til utstedelse av attester):

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social: Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social (institutt for solidaritet og 
trygd: distriktssenter for solidaritet og trygd) på 
vedkommendes bosted.»

 v) Nr. I.10 skal lyde:

«10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 
81og artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsfor-
ordningen:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social (institutt for solidaritet og trygd: 
distriktssenter for solidaritet og trygd), som 
vedkommende senest var tilsluttet.»

 vi) Nr. II.2 skal lyde:

«2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 
11a i gjennomføringsforordningen:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: 
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 
Social (institutt for solidaritet og trygd: 
distriktssenter for solidaritet og trygd), som 
vedkommende senest var tilsluttet.»

 vii) Nr. II.3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennom-
føringsforordningen:

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 viii) Nr. II.6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennom-
føringsforordningen:

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»
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 ix) Nr. II.7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 
nr. 2 og 5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 
nr. 1 annet punktum i gjennomføringsforord-
ningen (med hensyn til utstedelse av attester):

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 x) Nr. II.9 skal lyde:

«9. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 6 og 7, 
artikkel 18 nr. 3, 4, og 6, artikkel 20, artikkel 
21 nr. 1, artikkel 22, artikkel 31 nr. 1 første 
punktum og artikkel 34 nr. 1 og nr. 2 første ledd 
i gjennomføringsforordningen (med hensyn til 
institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet, 
avhengig av omstendighetene):

Centro Regional de Saúde (regionalt 
helsekontor), Funchal.»

 xi) Nr. II.10 skal lyde:

«10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 
81 og artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsforord-
ningen:

Centro de Segurança Social da Madeira 
(trygdekontoret for Madeira), Funchal.»

 xii) Nr. III.1 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av artikkel 17 i forordningen: Direcção Regional da Solidariedade e da 
Segurança Social (regionalt direktorat for 
solidaritet og trygd), Angra do Heroísmo.»

 xiii) Nr. III.2 skal lyde:

«2. Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 og artikkel 
11a i gjennomføringsforordningen:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser), som den utsendte 
arbeidstaker er tilsluttet.»

 xiv) Nr. III.3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av artikkel 12a i gjennom-
føringsforordningen:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) på arbeidstakerens 
bosted eller som vedkommende er tilsluttet, 
avhengig av omstendighetene.»

xv)  Nr. III.6 skal lyde:

«6. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i gjennom-
føringsforordningen:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institutt 
for forvaltning av trygdeordninger: senter for 
kontantytelser), Angra do Heroísmo.»

xvi)  Nr. III.7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1, artikkel 29 
nr. 2 og 5, artikkel 30 nr. 1 og 3 og artikkel 31 
nr. 1 annet punktum i gjennomføringsforord-
ningen (med hensyn til utstedelse av attester):

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) på vedkommendes 
bosted.»
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xvii) Nr. III.9 skal lyde:

«9. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 6 og 7, 
artikkel 18 nr. 3, 4, og 6, artikkel 20, artikkel 
21 nr. 1, artikkel 22, artikkel 31 nr. 1 første 
punktum og artikkel 34 nr. 1 og nr. 2 første ledd 
i gjennomføringsforordningen (med hensyn til 
institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet, 
avhengig av omstendighetene):

Centro de Saúde (helsekontor) på vedkommendes 
bosted eller oppholdssted.»

xviii) Nr. III.10 skal lyde:

«10. Ved anvendelse av artikkel 80 nr. 2, artikkel 
81 og artikkel 85 nr. 2 i gjennomføringsforord-
ningen:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança 
Social: Centro de Prestações Pecuniárias 
(institutt for forvaltning av trygdeordninger: 
senter for kontantytelser) som vedkommende 
senest var tilsluttet.»

_____________


