
Nr.	6/110 30.1.2014EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	42	og	308,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Det	 bør	 foretas	 visse	 endringer	 i	 forordning	 (EØF)	
nr.	1408/71(3)	og	(EØF)	nr.	574/72(4)	for	å	ta	hensyn	til	
De	europeiske	fellesskaps	domstols	seneste	rettspraksis,	
med	tanke	på	å	lette	anvendelsen	av	nevnte	forordninger	
og	 å	 gjenspeile	 endringer	 i	 trygdelovgivningen	 i	
medlemsstatene.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	EUT	L	117	 av	4.5.2005,	 s.	 1,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	102/2008	av	26.	september	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	VI	(Trygd),	se	EØS-tillegget	til	Den 
europeiske unions tidende	nr.	70,	20.11.2008,	s.	15.

(1)	 EUT	C	80	av	30.3.2004,	s.	118.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 11.	 mars	 2004	 (ennå	 ikke	 offentliggjort	 i	

EUT),	 Rådets	 felles	 holdning	 av	 15.	 november	 2004	 (EUT	 C	 38	 E	 av	
15.2.2005,	 s.	21)	og	Europaparlamentets	holdning	av	8.	mars	2005	 (ennå	
ikke	offentliggjort	i	EUT).

(3)	 EFT	L	149	av	5.7.1971,	s.	2.	Forordningen	ajourført	ved	forordning	(EF)	
nr.	118/97	(EFT	L	28	av	30.1.1997,	s.	1),	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 631/2004	 (EUT	 L	 100	 av	 6.4.2004,	 s.	 1)	
og	 opphevet	 med	 virkning	 fra	 datoen	 for	 gjennomføringsforordningens	
ikrafttredelse	ved	europaparlaments-	og	 rådsforordning	 (EF)	nr.	883/2004	
(EUT	L	166	av	30.4.2004,	s.	1).

(4)	 EFT	L	74	av	27.3.1972,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	631/2004.

2)	 For	 å	 ta	 hensyn	 til	 utviklingen	 i	 rettspraksis	 bør	 man	
trekke	konklusjoner	av	dommene,	særlig	i	saken	Johann	
Franz	 Duchon	 mot	 Pensionsversicherungsanstalt	 der	
Angestellten(5)	 og	 i	 saken	 Office	 national	 de	 l’emploi	
mot	Calogero	Spataro(6).

3)	 Dommene	 i	 saken	 Friedrich	 Jauch	 mot	
Pensionsversicherungsanstalt	der	Arbeiter	samt	Ghislain	
Leclere	 og	Alina	Deaconescu	mot	Caisse	 nationale	 des	
prestations	 familiales(7)	 om	 klassifiseringen	 av	 særlige	
ikke-avgiftsbaserte	 kontantytelser,	 krever	 av	 hensyn	 til	
rettsikkerheten	 at	 de	 to	 kumulative	 kriteriene	 som	 skal	
oppfylles,	 presiseres	 slik	 at	disse	ytelsene	kan	oppføres	
i	 vedlegg	 IIa	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 1408/71.	 På	
dette	 grunnlag	 bør	 vedlegget	 revideres,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 endringer	 i	medlemsstatenes	 lovgivning	 som	
berører	denne	typen	ytelser,	som	er	gjenstand	for	særlig	
samordning	som	følge	av	deres	sammensatte	natur.	Det	er	
dessuten	viktig	å	presisere	hvilke	overgangsbestemmelser	
som	gjelder	for	den	ytelse	som	var	gjenstand	for	dommen	
i	Jauch-saken,	for	å	beskytte	mottakernes	rettigheter.

4)	 På	 grunnlag	 av	 den	 rettspraksis	 som	 gjelder	 forholdet	
mellom	forordning	(EØF)	nr.	1408/71	og	bestemmelsene	
i	 de	 bilaterale	 avtalene	 om	 trygd,	 er	 det	 nødvendig	 å	
revidere	 vedlegg	 III	 til	 nevnte	 forordning.	 Postene	 i	
del	A	i	vedlegg	III	er	berettiget	bare	i	to	tilfeller:	når	de	
er	 mer	 fordelaktige	 for	 vandrearbeidere(8)	 eller	 når	 de	
gjelder	 særlige	 og	 ekstraordinære	 situasjoner,	 vanligvis	
av	 historisk	 art.	 Det	 bør	 dessuten	 ikke	 tillates	 poster	 i	

(5)	 Dom	i	sak	C-290/00	[2002]	ECR	I-3567.
(6)	 Dom	i	sak	C-170/95	[1996]	ECR	I-2921.
(7)	 Dom	 i	 sak	 C-215/99	 [2001]	 ECR	 I-1901	 og	 sak	 C-43/99	 [2001]	 ECR	

I-4265.
(8)	 EF-domstolen	har	nevnt	prinsippet	om	gunstigste	behandling	 i	dom	 i	 sak	

C-227/89	[1991]	ECR	I-323,	sak	C-475/93	[1995]	ECR	I-3813,	sak	C-75/99	
[2000]	ECR	I-9399	og	sak	C-277/99	[2002]	ECR	I-1261.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	647/2005

av	13.	april	2005

om	 endring	 av	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 1408/71	 om	 anvendelse	 av	 trygdeordninger	 på	
arbeidstakere	og	deres	 familiemedlemmer	som	flytter	 innenfor	Fellesskapet	og	 (EØF)	nr.	574/72	

om	regler	for	gjennomføring	av	forordning	(EØF)	nr.	1408/71(*)
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del	B	unntatt	når	ekstraordinære	og	objektive	situasjoner	
berettiger	et	unntak	fra	artikkel	3	nr.	1	i	nevnte	forordning	
og	fra	traktatens	artikkel	12,	39	og	42(1).

5)	 For	å	lette	anvendelsen	av	forordning	(EØF)	nr.	1408/71	
bør	 det	 fastsettes	 visse	 bestemmelser	 som	 dels	 gjelder	
tjenestemenn	 og	 personer	 som	 behandles	 som	 slike,	
og	 dels	 gjelder	 personer	 som	 tilhører	 besetningen	 på	
skip	eller	fly	eller	utfører	 landtransport	 i	et	foretak	som	
utfører	 internasjonal	 transport	 av	 passasjerer	 eller	 gods	
med	jernbane,	på	vei,	i	luften	eller	på	innlands	vannvei,	
og	 det	 bør	 også	 angis	 nærmere	 regler	 for	 bestemmelse	
av	 det	 gjennomsnittsbeløp	 som	 skal	 tas	 i	 betraktning	 i	
forbindelse	med	artikkel	23	i	nevnte	forordning.

6)	 Revisjonen	 av	 vedlegg	 IIa	 til	 forordning	 (EØF)	
nr.	1408/71	vil	føre	til	at	noen	av	de	eksisterende	postene	
utgår,	og	at	visse	nye	poster	tilføyes,	idet	det	tas	hensyn	til	
endringer	i	visse	medlemsstaters	lovgivning.	I	sistnevnte	
tilfelle	må	disse	medlemsstatene	vurdere	om	det	er	behov	
for	overgangsordninger	eller	bilaterale	løsninger	for	å	ta	
hensyn	til	situasjoner	der	personers	ervervede	rettigheter	
kan	påvirkes	som	følge	av	dette	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EØF)	nr.	1408/71	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	3	gjøres	følgende	endringer:

a)	 i	nr.	1	utgår	«som	er	bosatt	på	en	medlemsstats	territorium»,

b)	 i	 nr.	 3	 utgår	 ordene	 «og	 bestemmelser	 i	 avtaler	 inngått	 i	
henhold	til	artikkel	8	nr.	1».

2.	 Artikkel	4	nr.	2a	skal	lyde:

«2a.	 Denne	 artikkel	 får	 anvendelse	 på	 særlige	 ikke-
avgiftsbaserte	kontantytelser	 i	 henhold	 til	 lovgivning	 som	på	
grunn	av	sitt	personlige	omfang,	mål	og/eller	vilkår	for	rett	til	
ytelser	har	trekk	fra	både	trygdelovgivningen	nevnt	i	nr.	1	og	
fra	sosialhjelp.

Med	 «særlige	 ikke-avgiftsbaserte	 kontantytelser»	 menes	
ytelser

a)	 som	har	til	formål	enten

i)	 å	supplere,	erstatte	eller	gi	tillegg	til	dekning	av	risiko	
som	 omfattes	 av	 de	 deler	 av	 trygden	 som	 er	 nevnt	 i	
nr.	 1,	 og	 som	 sikrer	 vedkommende	 en	 minsteinntekt	

(1)	 Dom	i	sak	C-214/94	[1996]	ECR	I-2253,	sak	C-308/93	[1996]	ECR	I-2097	
og	sak	C-55/00	[2002]	ECR	I-413.

til	 livsopphold	 i	 lys	 av	 de	 økonomiske	 og	 sosiale	
forholdene	i	den	berørte	medlemsstaten,

eller

ii)	 utelukkende	å	sikre	særlig	vern	for	funksjonshemmede	
personer,	 noe	 som	 er	 nært	 knyttet	 til	 vedkommendes	
sosiale	forhold	i	den	berørte	medlemsstaten,

og

b)	 utelukkende	 finansieres	 ved	 pliktig	 skatt	 til	 dekning	 av	
generelle	 offentlige	 utgifter,	 og	 vilkårene	 for	 å	 tilstå	
og	 beregne	 ytelser	 ikke	 er	 avhengig	 av	 avgiftsbetaling	
fra	 mottakerens	 side.	 Ytelser	 som	 gis	 som	 tillegg	 til	
en	 avgiftsbasert	 ytelse,	 skal	 imidlertid	 ikke	 anses	 som	
avgiftsbaserte	ytelser	bare	av	denne	grunn,

og

c)	 som	er	oppført	i	vedlegg	IIa.»

3.	 Artikkel	7	nr.	2	bokstav	c)	skal	lyde:

«c)	visse	bestemmelser	 i	 trygdeavtalene	som	medlemsstatene	
har	 inngått	 før	 denne	 forordnings	 anvendelsesdato,	
forutsatt	 at	de	 er	gunstigere	 for	mottakerne,	 eller	dersom	
de	 er	 en	 følge	 av	 konkrete	 historiske	 omstendigheter	 og	
har	 tidsbegrenset	virkning,	og	 forutsatt	 at	 de	 er	oppført	 i	
vedlegg	III.»

4.	 Artikkel	9a	skal	lyde:

«Artikkel 9a

Forlengelse	av	referanseperioden

Dersom	 anerkjennelse	 av	 rett	 til	 ytelser	 i	 henhold	 til	 en	
medlemsstats	lovgivning	forutsetter	at	det	i	et	nærmere	fastsatt	
tidsrom	 før	 trygdetilfellet	 inntreffer	 (referanseperiode)	 er	
tilbakelagt	 en	 minste	 trygdetid,	 og	 dersom	 det	 er	 bestemt	
at	 tidsrom	 i	 løpet	 av	 hvilke	 det	 er	 gitt	 ytelser	 i	 henhold	 til	
denne	medlemsstatens	 lovgivning,	 eller	 tidsrom	med	omsorg	
for	 barn	 på	 denne	 medlemsstatens	 territorium,	 skal	 forlenge	
denne	 referanseperioden,	 skal	 tidsrom	 i	 løpet	 av	 hvilke	 det	
er	 gitt	 alders-	 eller	 uførepensjon	 eller	 ytelser	 ved	 sykdom,	
arbeidsløshet,	 yrkesskade	 eller	 yrkessykdom	 i	 henhold	 til	 en	
annen	medlemsstats	 lovgivning,	 og	 tidsrom	med	 omsorg	 for	
barn	 på	 en	 annen	 medlemsstats	 territorium,	 også	 forlenge	
nevnte	referanseperiode.»
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5.	 Artikkel	10a	nr.	1	skal	lyde:

«1.	 Bestemmelsene	 i	 artikkel	 10	 og	 avdeling	 III	 får	 ikke	
anvendelse	på	de	særlige,	 ikke-avgiftsbaserte	kontantytelsene	
nevnt	 i	 artikkel	 4	 nr.	 2a.	 Personer	 som	 omfattes	 av	 denne	
forordning,	kan	motta	disse	ytelsene	utelukkende	på	territoriet	
til	den	medlemsstat	der	de	er	bosatt,	i	henhold	til	denne	statens	
lovgivning,	i	den	utstrekning	ytelsene	er	oppført	i	vedlegg	IIa.	
Ytelsene	 skal	 gis	 av	 institusjonen	 på	 bostedet,	 for	 dennes	
regning.»

6.	 I	artikkel	23	skal	nytt	nr.	2a	lyde:

«2a.	 Bestemmelsene	 i	 nr.	 1	 og	 2	 får	 anvendelse	 også	 i	 de	
tilfeller	 der	 lovgivningen	 som	 anvendes	 av	 den	 kompetente	
institusjon,	har	bestemmelse	om	en	bestemt	referanseperiode,	
og	 denne	 perioden	 helt	 eller	 delvis	 eventuelt	 tilsvarer	 de	
tidsrom	som	er	tilbakelagt	av	vedkommende	person	i	henhold	
til	lovgivningen	i	en	eller	flere	medlemsstater.»

7.	 Artikkel	35	nr.	2	oppheves.

8.	 Artikkel	69	nr.	4	oppheves.

9.	 Ny	artikkel	95f	og	95g	skal	lyde:

«Artikkel 95f

Overgangsbestemmelser	som	gjelder	vedlegg	II	del	I	i	avsnitt	
«D.	TYSKLAND»	og	«R.	ØSTERRIKE».

1.	 Vedlegg	 II	 del	 I	 i	 avsnitt	 «D.	 TYSKLAND»	 og	 «R.	
ØSTERRIKE»	 som	 endret	 ved	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	(EF)	nr.	647/2005	av	13.	april	2005	om	endring	
av	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 1408/71	 om	 anvendelse	 av	
trygdeordninger	på	arbeidstakere	og	deres	familiemedlemmer	
som	 flytter	 innenfor	 Fellesskapet	 og	 (EØF)	 nr.	 574/72	 om	
regler	for	gjennomføring	av	forordning	(EØF)	nr.	1408/71(*),	
gir	ikke	rett	til	ytelser	for	tidsrommet	før	1.	januar	2005.

2.	 Enhver	 trygdetid	 og	 eventuelt	 enhver	 ansettelsestid,	
tidsrom	 med	 selvstendig	 virksomhet	 eller	 botid	 som	 er	
tilbakelagt	 etter	 en	 medlemsstats	 lovgivning	 før	 1.	 januar	
2005,	 skal	medregnes	 ved	 fastsettelse	 av	 rett	 til	 ytelser	 etter	
bestemmelsene	i	denne	forordning.

3.	 Med	forbehold	for	bestemmelsene	i	nr.	1	skal	en	rettighet	
opptjenes	 etter	 denne	 forordning	 selv	 om	 den	 gjelder	 et	
trygdetilfelle	som	er	inntruffet	før	1.	januar	2005.

4.	 Enhver	 ytelse	 som	 på	 grunn	 av	 vedkommendes	
statsborgerskap	 eller	 bosted	 ikke	 har	 vært	 fastsatt,	 eller	 som	
har	 vært	 suspendert,	 skal	 etter	 anmodning	 fra	 vedkommende	
fastsettes	 eller	 utbetales	 fra	 1.	 januar	 2005,	 med	 mindre	
tidligere	fastsatte	rettigheter	har	ført	til	en	engangsutbetaling.

5.	 Rettigheter	 for	 personer	 som	 har	 fått	 pensjon	 fastsatt	
før	 1.	 januar	 2005,	 kan	 etter	 anmodning	 fra	 vedkommende	
vurderes	 på	 nytt	 etter	 at	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 forordningens	

bestemmelser.	Denne	bestemmelse	får	også	anvendelse	på	de	
øvrige	ytelser	omhandlet	i	artikkel	78.

6.	 Dersom	anmodningen	omhandlet	i	nr.	4	eller	5	er	framsatt	
innen	 to	 år	 etter	 1.	 januar	 2005,	 skal	 rettigheter	 etter	 denne	
forordning	 være	 opptjent	 med	 virkning	 fra	 denne	 dag,	 uten	
at	 bestemmelsene	 i	 lovgivningen	 i	 noen	medlemsstat	 om	 tap	
eller	 foreldelse	 av	 rettigheter	 kan	 gjøres	 gjeldende	 overfor	
vedkommende.

7.	 Dersom	anmodningen	omhandlet	i	nr.	4	eller	5	er	framsatt	
etter	utløpet	 av	 et	 tidsrom	på	 to	 år	 etter	1.	 januar	2005,	 skal	
rettigheter	 som	 ikke	 er	 tapt	 eller	 foreldet,	 opptjenes	 fra	 det	
tidspunkt	 anmodningen	 ble	 framsatt,	 med	mindre	 gunstigere	
bestemmelser	gjelder	i	en	medlemsstats	lovgivning.

Artikkel 95g

Overgangsbestemmelser	 om	 opphevingen	 av	 posten	 om	
østerrikske	pleiestønad	i	vedlegg	IIa	(Pflegegeld).

For	 søknader	 om	 helsetjenesteytelser	 etter	 østerriksk	
forbundslov	 (Bundespflegegeldgesetz)	 framsatt	
innen	 8.	 mars	 2001	 på	 grunnlag	 av	 artikkel	 10a	 nr.	 3	 i	
denne	 forordning,	 får	 denne	 bestemmelse	 anvendelse	
så	 lenge	 mottakeren	 av	 helsetjenesteytelsen	
fortsatt	 er	 bosatt	 i	 Østerrike	 etter	 8.	 mars	 2001.»	
_______________
(*)		EUT	L	117	av	4.5.2005,	s.	1.»

10.	 Vedlegg	 II,	 IIa,	 III,	 IV	 og	 VI	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	I	til	denne	forordning.

Artikkel 2

I	forordning	(EØF)	nr.	574/72	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	4	nr.	11	oppheves.

2.	 Ny	artikkel	10c	skal	lyde:

«Artikkel 10c

Formaliteter	 fastsatt	 for	 anvendelsen	 av	 artikkel	 13	 nr.	 2	
bokstav	 d)	 i	 forordningen	 på	 tjenestemenn	 og	 personer	 som	
behandles	som	slike.

Ved	 anvendelsen	 av	 artikkel	 13	 nr.	 2	 bokstav	 d)	 skal	
institusjonen	som	er	utpekt	av	den	kompetente	myndighet	i	den	
medlemsstat	hvis	 lovgivning	får	anvendelse,	utstede	en	attest	
som	bekrefter	at	tjenestemannen	eller	en	person	som	anses	som	
en	slik,	er	omfattet	av	dens	lovgivning.»

3.	 I	artikkel	12a	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Overskriften	skal	lyde:

«Regler	for	personer	nevnt	i	forordningens	artikkel	14	nr.	2	og	
3,	artikkel	14a	nr.	2	til	4	og	artikkel	14c	som	vanligvis	utfører	
lønnet	 arbeid	 eller	 selvstendig	virksomhet	på	 territoriet	 til	 to	
eller	flere	medlemsstater.»
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b)	 innledende	punktum	skal	lyde:

«Ved	anvendelsen	av	bestemmelsene	i	forordningenes	artikkel	
14	nr.	2	og	3,	14a	nr.	2	til	4	og	artikkel	14c	i	forordningen	skal	
følgende	regler	gjelde:»

c)	 nytt	nr.	1a	skal	lyde:

«1a.	 Dersom	 en	 person	 som	 i	 henhold	 til	 artikkel	 14	 nr.	 2	
bokstav	a)	i	forordningen	tilhører	besetningen	på	skip	eller	fly	
eller	utfører	landtransport	i	et	foretak	som	utfører	internasjonal	
transport,	 omfattes	 av	 lovgivningen	 i	 den	 medlemsstat	 der	
foretaket	har	forretningskontor	eller	forretningssted,	filial	eller	
fast	 representasjon	der	personen	er	 ansatt,	 eller	der	personen	
er	 bosatt	 og	 hovedsakelig	 arbeider,	 skal	 institusjonen	 som	
er	 utpekt	 av	 den	 kompetente	 myndighet	 i	 vedkommende	

medlemsstat,	utstede	en	attest	som	bekrefter	at	vedkommende	
person	er	omfattet	av	dens	lovgivning.»

4.	 Artikkel	32a	oppheves.

5.	 Vedleggene	 endres	 i	 samsvar	med	 vedlegg	 II	 til	 denne	
forordning.

Artikkel 3

Denne	forordning	trer	i	kraft	dagen	etter	at	den	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

Artikkel	1	nr.	9,	når	det	gjelder	artikkel	95f	i	forordning	(EØF)	
nr.	1408/71,	vedlegg	I	nr.	1	bokstav	a)	og	nr.	1	bokstav	b)	og	
vedlegg	II	nr.	2	og	4	får	anvendelse	fra	1.	januar	2005.

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	13.	april	2005.

	 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	P.	BORELL	FONTELLES	 N.	SCHMIT

	 President Formann

___________
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VEDLEGG I

I	vedleggene	til	forordning	(EØF)	nr.	1408/71	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	vedlegg	II	gjøres	følgende	endringer:

a)	 i	del	I	i	avsnitt	«D.	TYSKLAND»	skal	teksten	lyde:	«Får	ikke	anvendelse»,

b)	 i	del	I	i	avsnitt	«R.	ØSTERRIKE»	skal	teksten	lyde:	«Får	ikke	anvendelse»,

c)	 I	del	II	gjøres	følgende	endringer:

i)	 i	avsnitt	«G.	SPANIA»	skal	«Ingen»	erstattes	med	følgende:

	 «Fødselspenger	(engangskontantytelser	fra	og	med	det	tredje	barnet	betales	ut	i	forbindelse	med	fødselen	og	
engangskontantytelser	i	forbindelse	med	flerbarnsfødsel).»

ii)	 i	avsnitt	«H.	FRANKRIKE»	skal	teksten	lyde:

	 «Stønad	ved	fødsel	eller	adopsjon	(prestation	d’accueil	du	jeune	enfant).»

iii)	 i	avsnitt	«W.	FINLAND»	skal	teksten	lyde:

	 «Pakke	 ved	 svangerskap	 og	 fødsel,	 engangsutbetaling	 ved	 svangerskap	 og	 fødsel	 og	 bistand	 i	 form	 av	 et	
engangsbeløp	for	å	kompensere	for	kostnadene	ved	 internasjonal	adopsjon	 i	henhold	 til	 lov	om	ytelser	ved	
svangerskap	og	fødsel.»

d)	 i	del	III	i	avsnitt	«D.	TYSKLAND»	oppheves	bokstav	b).

2.	 Vedlegg	IIa	erstattes	med	følgende	tekst,	som	omfatter	postene	fastsatt	i	tiltredelsesakten	av	2003,	uten	endringer:

«VEDLEGG IIa

Særlige	ikke-avgiftsbaserte	kontantytelser

Artikkel 10a

A.	 BELGIA

a)	 Inntektserstatningsstønad	(lov	av	27.	februar	1987).

b)	 Garantert	inntekt	til	eldre	(lov	av	22.	mars	2001).

B.	 TSJEKKIA

Sosiale	ytelser	(lov	om	offentlige	trygdeorganer	nr.	117/1995	Sb.).

C.	 DANMARK

Bostøtte	til	pensjonister	(lov	om	individuell	boligstøtte,	konsolidert	ved	lov	nr.	204	av	29.	mars	1995).

D.	 TYSKLAND

Grunnleggende	minsteinntekt	 for	 eldre	 og	 personer	 med	 redusert	 inntektsevne	 i	 henhold	 til	 kapittel	 4	 i	 bok	 XII	 i	
Sozialgesetzbuch.

E.	 ESTLAND

a)	 Uførestønad	for	voksne	(lov	om	sosialstønad	til	uføre	av	27.	januar	1999).

b)	 Statlige	ytelser	ved	arbeidsløshet	(lov	om	sosial	stønad	for	arbeidsløse	av	1.	oktober	2000).

F.	 HELLAS

Særlige	ytelser	til	eldre	(lov	nr.	1296/82).



30.1.2014 Nr.	6/115EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

G.	 SPANIA

a)	 Garantert	minsteinntekt	(lov	nr.	13/82	av	7.	april	1982).

b)	 Kontantytelser	til	eldre	og	uføre	som	er	arbeidsudyktige	(kongelig	dekret	nr.	2620/81	av	24.	juli	1981).

c)	 Ikke-avgiftspliktig	uførepensjon	og	pensjon	ved	arbeidsopphør	som	fastsatt	i	artikkel	38	nr.	1	i	den	konsoliderte	
utgaven	av	den	alminnelige	loven	om	sosial	trygghet,	godkjent	ved	kongelig	dekret	nr.	1/1994	av	20.	juni	1994.

d)	 Ytelser	til	fremme	av	mobilitet	og	til	kompensasjon	av	transportkostnader	(lov	nr.	13/1982	av	7.	april	1982).

H.	 FRANKRIKE

a)	 Tilleggsytelser	fra	det	særlige	invaliditetsfondet	og	solidaritetsfondet	for	eldre	(lov	av	30.	juni	1952,	kodifisert	i	
bok	VIII	i	trygdeloven).

b)	 Ytelser	til	voksne	uføre	(lov	av	30.	juni	1952,	kodifisert	i	bok	VIII	i	trygdeloven).

c)	 Særlig	ytelse	(lov	av	10.	juli	1952,	kodifisert	i	bok	VIII	i	trygdeloven).

I.	 IRLAND

a)	 Støtte	ved	arbeidsløshet	(lov	om	trygd	og	velferd	av	1993	(konsolidert)	tredje	del	kapittel	2).

b)	 Alderspensjon	(ikke-avgiftspliktig)	(lov	om	trygd	og	velferd	av	1993	(konsolidert)	tredje	del	kapittel	4).

c)	 Etterlattepensjon	 (ikke-avgiftspliktig)	 (lov	om	 trygd	og	velferd	av	1993	 (konsolidert)	 tredje	del	kapittel	6,	 som	
endret	ved	del	V	i	lov	om	trygd	og	velferd	av	1997).

d)	 Ytelser	til	uføre	(lov	om	trygd	og	velferd	av	1996	del	IV).

e)	 Transportstønad	(lov	om	helse	av	1970	artikkel	61).

f)	 Stønad	til	blinde	(lov	om	trygd	og	velferd	av	1993	(konsolidert)	tredje	del	kapittel	5).

J.	 ITALIA

a)	 Sosialpensjon	til	ubemidlede	statsborgere	(lov	nr.	153	av	30.	april	1969).

b)	 Pensjoner	og	ytelser	til	sivile	uføre	og	funksjonshemmede	(lov	nr.	118	av	30.	mars	1974,	nr.	18	av	11.	februar	1980	
og	nr.	508	av	23.	november	1988).

c)	 Pensjoner	og	ytelser	til	døvstumme	(lov	nr.	381	av	26.	mai	1970	og	nr.	508	av	23.	november	1988).

d)	 Pensjoner	og	ytelser	til	sivile	blinde	(lov	nr.	382	av	27.	mai	1970	og	nr.	508	av	23.	november	1988).

e)	 Tillegg	til	minstepensjonen	(lov	nr.	218	av	4.	april	1952,	nr.	638	av	11.	november	1983	og	nr.	407	av	29.	desember	
1990).

f)	 Tillegg	til	uførestønad	(lov	nr.	222	av	12.	juni	1984).

g)	 Sosiale	ytelser	(lov	nr.	335	av	8.	august	1995).

h)	 Forhøyet	sosialtilskudd	(artikkel	1	nr.	1	og	12	i	lov	nr.	544	av	29.	desember	1988,	med	senere	endringer).

K.	 KYPROS

a)	 Sosialpensjon	(lov	om	sosialpensjon	av	1995	(lov	25(I)/95),	med	endringer).

b)	 Ytelser	til	svært	bevegelseshemmede	personer	(ministerrådets	beslutning	nr.	38210	av	16.	oktober	1992,	41370	av	
1.	august	1994,	46183	av	11.	juni	1997	og	53675	av	16.	mai	2001).

c)	 Særlig	ytelse	til	blinde	(lov	om	særlige	ytelser	av	1996	(lov	77(I)/96),	med	endringer).
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L.	 LATVIA

a)	 Statlig	sosialforsikringsstønad	(lov	om	statlige	sosialstønader	av	26.	oktober	1995).

b)	 Ytelser	 som	 kompensasjon	 for	 transportutgifter	 for	 funksjonshemmede	 med	 begrenset	 bevegelighet	 (lov	 om	
statlige	sosialstønader	av	26.	oktober	1995).»

M.	 LITAUEN

a)	 Sosialpensjon	(lov	av	1994	om	sosialpensjon).

b)	 Særlig	transportgodtgjøring	for	funksjonshemmede	med	mobilitetsproblemer	(lov	av	2000	om	transportgodtgjøring,	
artikkel	7).

N.	 LUXEMBOURG

Inntektsstøtte	for	alvorlig	funksjonshemmede	(artikkel	1	nr.	2	i	lov	av	12.	september	2003),	med	unntak	for	personer	
som	er	anerkjent	som	funksjonshemmede	arbeidstakere	og	ansatt	på	det	åpne	arbeidsmarkedet	eller	i	et	vernet	miljø.

O.	 UNGARN

a)	 Livrente	ved	uførhet	(ministerrådets	dekret	nr.	83/1987	(XII	27)	om	livrente	ved	uførhet).

b)	 Ikke-avgiftspliktige	pensjonsytelser	(lov	III	av	1993	om	trygdeadministrasjon	og	trygdeytelser).

c)	 Transportstønad	 (regjeringsdekret	 nr.	 164/1995	 (XII	 27)	 om	 transportytelser	 for	 personer	 med	 alvorlig	 fysisk	
funksjonshemning).

P.	 MALTA

a)	 Tilleggsstønad	(del	73	i	trygdeloven	(kap.	318)	1987).

b)	 Alderspensjon	(trygdeloven	(kap.	318)	1987).

Q.	 NEDERLAND

a)	 Lov	om	uførhetsstøtte	til	unge	funksjonshemmede	av	24.	april	1997	(Wajong).

b)	 Lov	om	tilleggsytelser	av	6.	november	1986	(TW).

R.	 ØSTERRIKE

Kompensasjonstillegg	(forbundslov	av	9.	september	1955	om	alminnelig	trygdeordning	—	forbundslov	av	11.	oktober	
1978	om	trygdeordning	for	selvstendig	næringsdrivende	i	handelssektoren	—	GSVG	og	forbundslov	av	11.	oktober	
1978	om	trygdeordning	for	gårdbrukere	—	BSVG).

S.	 POLEN

Sosialpensjon	(lov	av	29.	november	1990	om	sosialpensjon).

T.	 PORTUGAL

a)	 Ikke-avgiftsbasert	statlig	alderspensjon	og	uførepensjon	(lovdekret	nr.	464/80	av	13.	oktober	1980).

b)	 Ikke-avgiftsbasert	enkepensjon	(forordning	nr.	52/81	av	11.	november	1981).

U.	 SLOVENIA

a)	 Statlig	pensjon	(lov	om	pensjons-	og	uføreforsikring	av	23.	desember	1999).

b)	 Inntektsstøtte	for	pensjonister	(lov	om	pensjons-	og	uføreforsikring	av	23.	desember	1999).

c)	 Underholdsbidrag	(lov	om	pensjons-	og	uføreforsikring	av	23.	desember	1999).

V.	 SLOVAKIA

Justering	av	pensjoner	som	utgjør	eneste	inntektskilde	(lov	nr.	100/1988	Zb.).
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W.	 FINLAND

a)	 Ytelser	til	uføre	(lov	om	ytelser	til	uføre,	124/88).

b)	 Barneomsorgsstønad	(lov	om	barneomsorgsstønad,	444/69).

c)	 Bostøtte	til	pensjonister	(lov	om	bostøtte	til	pensjonister,	591/78).

d)	 Arbeidsmarkedsstønad	(lov	om	ytelser	ved	arbeidsløshet	(1290/2002)).

e)	 Særlig	støtte	til	innvandrere	(lov	om	særlig	støtte	til	innvandrere	(1192/2002)).

X.	 SVERIGE

a)	 Bostøtte	til	personer	som	mottar	en	pensjon	(lov	2001:	761).

b)	 Økonomisk	støtte	til	eldre	(lov	2001:	853).

c)	 Stønad	ved	uførhet	og	ytelser	til	pleie	av	funksjonshemmede	barn	(lov	1998:	703).

Y.	 DET	FORENTE	KONGERIKE

a)	 Statlig	pensjonstillegg	(lov	om	statlig	pensjonstillegg	av	2002).

b)	 Inntektsbasert	støtte	til	arbeidssøkende	(Jobseekers	Act	1995,	28.	juni	1995,	paragraf	1,	2)	d)	ii)	og	3,	og	Jobseekers	
(Northern	Ireland)	Order	1995,	18.	oktober	1995,	artikkel	3	2)	d)	ii)	og	artikkel	5).

c)	 Inntektsstøtte	(lov	av	25.	 juli	1986	om	trygd,	paragraf	20	 til	22	og	paragraf	23,	og	forordning	(Nord-Irland)	av	
5.	november	1986	om	trygd,	artikkel	21	til	24).

d)	 Stønad	til	livsopphold	for	uføre	(lov	av	27.	juni	1991	om	stønad	til	livsopphold	for	uføre	og	om	arbeidsstønad	til	
uføre,	paragraf	1	og	forordning	(Nord-Irland)	av	24.	juli	1991	om	stønad	til	livsopphold	for	uføre	og	arbeidsstønad	
til	uføre,	artikkel	3).

e)	 Hjelpestønad	(lov	av	20.	mars	1975	om	trygd	paragraf	35	og	lov	(Nord-Irland)	av	20.	mars	1975	om	trygd	paragraf	
35).

f)	 Pleiestønad	(lov	av	20.	mars	1975	om	trygd	paragraf	37,	og	lov	(Nord-Irland)	av	20.	mars	1975	om	trygd,	paragraf	
37).

3.	 I	vedlegg	III	gjøres	følgende	endringer:

a)	 følgende	avsnitt	tilføyes	i	begynnelsen	av	vedlegget	under	«Alminnelige	merknader»:

«3.	 Idet	det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	artikkel	6	i	denne	forordning,	er	det	viktig	å	merke	seg	at	bestemmelsene	
i	 bilaterale	 avtaler	 som	 ikke	 omfattes	 av	 denne	 forordnings	 virkeområde,	 og	 som	 fortsatt	 er	 i	 kraft	 mellom	
medlemsstatene,	 ikke	 er	 oppført	 i	 dette	 vedlegg,	 blant	 annet	 bestemmelser	om	 sammenlegging	 av	 trygdetid	 som	er	
tilbakelagt	i	en	tredjestat.»

b)	 i	del	A	oppheves	følgende	numre:

	 2,	nr.	3	bokstav	b),	nr.	5,	6,	7,	8,	9,	13,	16,	17,	19,	22,	23,	24,	48,	50,	51,	52,	53,	54,	58,	61,	62,	64,	69,	nr.	71	bokstav	
a)	og	c),	nr.	73	bokstav	a)	og	b),	nr.	74,	75,	nr.	83	bokstav	a),	(b),	(c),	(d),	(e),	(f)	og	(g),	nr.	85,	88,	89,	111,	112,	
113,	114,	118,	121,	122,	124,	127,	128,	129,	130,	131,	132,	136,	139,	140,	145,	146,	147,	148,	149,	153,	156,	157,	
159,	162,	163,	164,	165,	169,	172,	173,	175,	178,	179,	184,	188,	190,	193,	194,	195,	237,	238,	240,	243,	244,	245,	
265,	270,	271,	272,	274,	277,	278,	279,	288,	289,	299	og	300.

c)	 del	A	nr.	3	bokstav	a)	(Belgia	—	Tyskland)	skal	lyde:

	 «Artikkel	3	og	4	i	sluttprotokollen	av	7.	desember	1957	til	den	generelle	avtalen	av	samme	dag	i	den	form	den	har	
i	tilleggsprotokollen	av	10.	november	1960	(beregning	av	trygdetid	tilbakelagt	i	visse	grenseområder	før,	under	og	
etter	annen	verdenskrig)».

d)	 del	A	nr.	67	(Danmark	—	Finland)	skal	lyde:

	 «Artikkel	10	i	nordisk	konvensjon	om	trygd	av	15.	juni	1992	om	dekning	av	merutgifter	til	reise	ved	sykdom	under	
opphold	i	en	annen	nordisk	stat	som	nødvendiggjør	en	dyrere	hjemreise	til	bostedsstaten».

e)	 del	A	nr.	68	(Danmark	—	Sverige)	skal	lyde:

	 «Artikkel	10	i	nordisk	konvensjon	om	trygd	av	15.	juni	1992	om	dekning	av	merutgifter	til	reise	ved	sykdom	under	
opphold	i	en	annen	nordisk	stat	som	nødvendiggjør	en	dyrere	hjemreise	til	bostedsstaten».
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f)	 del	A	nr.	71	bokstav	b)	(Tyskland	—	Hellas)	skal	lyde:

	 «Artikkel	8	nr.	1,	nr.	2	bokstav	b)	og	nr.	3	og	artikkel	9	til	11	samt	kapittel	I	og	IV,	i	den	utstrekning	de	gjelder	disse	
artiklene,	i	avtalen	om	arbeidsløshetstrygd	av	31.	mai	1961	samt	merknad	til	protokoll	av	14.	juni	1980	(beregning	
av	trygdetid	for	ytelser	ved	arbeidsløshet	ved	endring	av	bosted	fra	en	stat	til	en	annen)».

g)	 del	A	nr.	72	(Tyskland	—	Spania)	skal	lyde:

	 «Artikkel	 45	 nr.	 2	 i	 trygdeavtalen	 av	 4.	 desember	 1973	 (representasjon	 av	 diplomatiske	 og	 konsulære	
myndigheter).»

h)	 i	del	A	nr.	73	(Tyskland	—	Frankrike)	skal	bokstav	c),	d),	e)	og	f)	lyde:

«a)	 tilleggsavtale	nr.	4	av	10.	juli	1950	til	den	generelle	avtalen	av	samme	dato,	som	fastsatt	i	tilleggsavtale	nr.	2	
av	18.	juni	1955	(beregning	av	trygdetid	tilbakelagt	mellom	1.	juli	1940	og	30.	juni	1950),

b)	 Avdeling	I	i	tilleggsavtale	nr.	2	(beregning	av	trygdetid	tilbakelagt	før	8.	mai	1945),

c)	 Nr.	6,	7	og	8	i	den	generelle	protokoll	av	10.	juli	1950	til	den	generelle	avtalen	av	samme	dag	(administrative	
ordninger),

d)	 Avdeling	II,	III	og	IV	i	avtalen	av	20.	desember	1963	(trygd	i	Saarland).»

i)	 i	del	A	nr.	79	(Tyskland	—	Luxembourg)	skal	teksten	lyde:

«Artikkel	4,	5,	6	og	7	i	traktaten	av	11.	juli	1959	(beregning	av	trygdetid	tilbakelagt	mellom	september	1940	og	
juni	1946)».

j)	 i	del	A	nr.	83	(Tyskland	—	Østerrike)	skal	bokstav	h)	og	i)	lyde:

	 «Artikkel	1	nr.	5	og	artikkel	8	i	avtalen	om	arbeidsløshetstrygd	av	19.	juli	1978	og	artikkel	10	i	sluttprotokollen	
til	denne	avtale	(tilståelse	av	ytelser	ved	arbeidsløshet	til	grensearbeidere	av	den	medlemsstat	der	de	tidligere	
var	ansatt)	gjelder	fortsatt	for	personer	som	1.	januar	2005	eller	før	denne	dato	var	ansatt	som	grensearbeidere,	
og	som	ble	arbeidsløse	før	1.	januar	2011».

k)	 i	del	A	nr.	90	(Tyskland	—	Det	forente	kongerike)	skal	bokstav	a),	b)	og	c)	lyde:

«a)	 Artikkel	7	nr.	5	og	6	i	avtalen	om	trygd	av	20.	april	1960	(lovgivningen	får	anvendelse	på	sivilt	ansatte	i	
de	militære	styrker).

b)	 Artikkel	5	nr.	5	og	6	i	avtalen	om	arbeidsløshetstrygd	av	20.	april	1960	(lovgivningen	får	anvendelse	på	
sivilt	ansatte	i	de	militære	styrker).

l)	 i	del	A	nr.	142	(Spania	—	Portugal)	skal	teksten	lyde:

	 «Artikkel	22	i	den	generelle	avtalen	av	11.	juni	1969	(eksport	av	ytelser	ved	arbeidsløshet)».

m)	 i	del	A	nr.	180	(Irland	—	Det	forente	kongerike)	skal	teksten	lyde:

	 «Artikkel	 8	 i	 avtalen	 av	 14.	 september	 1971	 om	 trygd	 (om	 overføring	 og	 beregning	 av	 visse	 ytelser	 ved	
uførhet)».

n)	 i	del	A	skal	nr.	267	(Nederland	—	Portugal)	lyde:

	 «Artikkel	31	i	avtalen	av	19.	juli	1979	(eksport	av	ytelser	ved	arbeidsløshet)».

o)	 i	del	A	skal	nr.	298	(Finland	—	Sverige)	lyde:

	 «Artikkel	10	i	nordisk	konvensjon	om	trygd	av	15.	juni	1992	om	dekning	av	merutgifter	til	reise	ved	sykdom	
under	opphold	i	en	annen	nordisk	stat	som	nødvendiggjør	en	dyrere	hjemreise	til	bostedsstaten».

p)	 i	del	B	oppheves	følgende	poster:

	 2,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	13,	16,	17,	19,	22,	23,	24,	48,	50,	51,	52,	53,	54,	58,	61,	62,	64,	67,	68,	69,	71,	72,	73,	74,	
75,	79,	82,	83,	85,	88,	89,	90,	111,	112,	113,	114,	118,	121,	122,	124,	127,	128,	129,	130,	131,	132,	136,	139,	
140,	142,	145,	146,	147,	148,	149,	153,	156,	157,	159,	162,	163,	164,	165,	169,	172,	173,	175,	178,	179,	180,	
184,	187,	188,	190,	193,	194,	195,	237,	238,	240,	243,	244,	245,	265,	267,	270,	271,	272,	274,	277,	278,	279,	
288,	289,	290,	298,	299,	300,
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4.	 i	vedlegg	IV	avsnitt	B	gjøres	følgende	endringer:

a)	 avsnitt	«D.	TYSKLAND»	skal	lyde:

«Alderstrygd	for	gårdbrukere	(Alterssicherung	der	Landwirte).»

b)	 avsnitt	«J.	ITALIA»	skal	lyde:

«Pensjonstrygdeordninger	for	(Assicurazione	pensioni	per):

–	 leger	(medici)

–	 farmasøyter	(farmacisti)

–	 veterinærer	(veterinari)

–	 sykepleiere,	hjelpepleiere	og	barnepleiere	(infermieri,	assistenti	sanitari,	vigilatrici	infanzia)

–	 psykologer	(psicologi)

–	 ingeniører	og	arkitekter	(ingegneri	ed	architetti)

–	 landmålere	(geometri)

–	 advokater	(avvocati)

–	 økonomer	(dottori	commercialisti)

–	 revisorer	og	økonomiske	rådgivere	(ragionieri	e	periti	commerciali)

–	 arbeidskonsulenter	(consulenti	del	lavoro)

–	 notarer	(notai)

–	 ansatte	i	tollvesenet	(spedizionieri	doganali)

–	 biologer	(biologi)

–	 landbruksteknikere	og	landbrukskonsulenter	(agrotecnici	e	periti	agrari)

–	 salgsrepresentanter	(agenti	e	rappresentanti	di	commercio)

–	 journalister	(giornalisti)

–	 sakkyndige	i	industrien	(periti	industriali)

–	 aktuarer,	kjemikere,	agronomer,	forstkandidater,	geologer	(attuari,	chimici,	dottori	agronomi,	dottori	
forestali,	geologi).»

c)	 avsnitt	«R.	ØSTERRIKE»	skal	lyde:

«Pensjonsordninger	for	liberale	yrkers	pensjonskasser».

5.	 I	vedlegg	VI	gjøres	følgende	endringer:

a)	 i	avsnitt	«C.	DANMARK»	oppheves	nr.	6	bokstav	b),

b)	 i	avsnitt	«C.	DANMARK»	tilføyes	følgende:

«11.	 Den	 midlertidige	 ytelsen	 til	 arbeidsløse	 personer	 som	 er	 omfattet	 av	 ordningen	 med	 fleksibelt	 arbeid	
(ledighedsydelse)	 (lov	nr.	455	av	10.	 juni	1997),	omfattes	av	avdeling	 III	kapittel	6	 (ytelser	ved	arbeidsløshet).	
Når	det	gjelder	arbeidsløse	personer	som	reiser	til	en	annen	medlemsstat,	får	artikkel	69	og	71	i	denne	forordning	
anvendelse	når	denne	medlemsstat	har	lignende	sysselsettingsordninger	for	samme	personkategori.»

c)	 i	avsnitt	«D.	TYSKLAND»	oppheves	nr.	3,	11	og	17,	og	følgende	tilføyes:

«24.	Ved	 beregning	 av	 det	 teoretiske	 beløpet	 i	 henhold	 til	 artikkel	 46	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 i	 denne	 forordning,	 i	
pensjonsordninger	for	frie	yrker,	skal	den	kompetente	institusjon	for	hvert	forsikringsår	som	er	tilbakelagt	i	
henhold	til	en	annen	medlemsstats	lovgivning,	som	grunnlag	anvende	den	gjennomsnittlige	årlige	pensjonsrett	
som	er	ervervet	i	medlemsperioden	av	den	kompetente	institusjon	gjennom	innbetalte	avgifter.

25.	 Forordningens	 artikkel	 79a	 får	 tilsvarende	 anvendelse	 for	 beregningen	 av	 barnepensjon	 og	 økninger	 eller	
tillegg	for	barn	fra	pensjonsordninger	for	frie	yrker.»
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d)	 I	avsnitt	«H.	FRANKRIKE»	skal	nr.	7	lyde:

	 «Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 73	 og	 74	 i	 denne	 forordning	 skal	 boligtilskudd	 og	 tillegg	 til	 omsorg	 for	 barn	 etter	
foreldrenes	valg	(prestation	d’accueil	du	jeune	enfant)	tildeles	bare	berørte	personer	og	deres	familiemedlemmer	
bosatt	på	fransk	territorium.»

e)	 i	avsnitt	«I.	IRLAND»	oppheves	nr.	11,

f)	 i	avsnitt	«R.	ØSTERRIKE	»	tilføyes	følgende:

«8.	 Ved	 beregning	 av	 det	 teoretiske	 beløpet	 i	 henhold	 til	 artikkel	 46	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 i	 denne	 forordning	
når	 det	 gjelder	 ytelser	 eller	 delytelser	 i	 pensjonsordninger	 for	 frie	 yrker	 (Kammern	 der	 Freien	 Berufe),	
som	 utelukkende	 finansieres	 ved	 en	 fondsbasert	 ordning	 eller	 som	 er	 basert	 på	 et	 pensjonskontosystem,	
skal	 den	 kompetente	 institusjon	 ta	 hensyn	 til,	 for	 hver	 trygdemåned	 som	 er	 tilbakelagt	 i	 henhold	 til	 en	
annen	 medlemsstats	 lovgivning,	 kapitalen	 i	 forhold	 til	 den	 kapital	 som	 faktisk	 er	 opptjent	 i	 den	 aktuelle	
pensjonsordningen,	eller	som	anses	å	være	opptjent	i	pensjonskontosystemet,	samt	antallet	 trygdemåneder	i	
den	aktuelle	pensjonsordningen.

9.	 Forordningens	 artikkel	 79a	 får	 tilsvarende	 anvendelse	 for	 beregningen	 av	 barnepensjon	 og	 økninger	 eller	
tillegg	for	barn	fra	pensjonsordninger	for	frie	yrker	(Kammern	der	Freien	Berufe).»

g)	 i	avsnitt	«Y.	I	«DET	FORENTE	KONGERIKE»	gjøres	følgende	endringer:

i)	 nr.	2	bokstav	b)	i)	og	ii)	skal	lyde:

«i)	 en	ektefelle	eller	en	tidligere	ektefelle,	når	et	krav	er	fremmet	av

–	 en	gift	kvinne	eller

–	 	en	person	hvis	ekteskap	har	opphørt	på	en	annen	måte	enn	ektefellens	død,

eller

ii)	 en	tidligere	ektefelle,	når	et	krav	er	fremmet	av

–	 en	enkemann	som	umiddelbart	før	oppnådd	pensjonsalder	ikke	har	rett	til	tilskudd	til	etterlatt	ekte-
felle	med	barn,	eller

–	 en	enke	som	umiddelbart	før	oppnådd	pensjonsalder	ikke	har	rett	til	bidrag	for	enker	med	barn,	
tilskudd	til	etterlatt	ektefelle	med	barn	eller	etterlattepensjon,	og	som	bare	har	krav	på	en	aldersrela-
tert	enkepensjon	beregnet	i	henhold	til	artikkel	46	nr.	2	i	forordningen,	og	i	den	forbindelse	forstås	
«aldersrelatert	enkepensjon»	som	en	enkepensjon	som	utbetales	proporsjonelt	redusert	i	samsvar	
med	paragraf	39	nr.	4	i	loven	om	trygdeavgifter	og	–tilskudd	(Social	Security	Contributions	and	
Benefits	Act	1992).»

ii)	 nr.	22	oppheves.

___________
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VEDLEGG II

I	vedleggene	til	forordning	(EØF)	nr.	574/72	gjøres	følgende	endringer:

1.	 i	vedlegg	2	avsnitt	«X.	SVERIGE»	skal	nr.	2	lyde:

«2.	 For	 ytelser	 ved	 arbeidsløshet:	 Inspektionen	 för	 arbetslöshetsförsäkringen	 (det	 svenske	 organet	 for	
arbeidsløshetstrygd).»

2.	 i	vedlegg	4	i	avsnitt	«D.	TYSKLAND»	tilføyes	følgende:

«9.	 Pensjonsordninger	for	frie	yrker:

	 Arbeitsgemeinschaft	 Berufsständischer	 Versorgungseinrichtungen	 (arbeidsgruppen	 for	 yrkesbaserte	
pensjonsordninger),	Köln.»

3.	 i	vedlegg	10	i	avsnitt	«C.	DANMARK»	skal	nr.	1	første	strekpunkt	lyde:

«1.	 Ved	anvendelse	av	gjennomføringsforordningens	artikkel	10c,	artikkel	11	nr.	1,	11a	nr.	1,	artikkel	12a,	artikkel	
13	nr.	2	og	3	og	14	nr.	1,	2	og	3:	Den	Sociale	Sikringsstyrelse	(trygdeadministrasjonen),	København.»

4.	 i	vedlegg	10	i	avsnitt	«R.	ØSTERRIKE»	skal	nr.	1	lyde:

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

Bundesminister	für	soziale	Sicherheit,	Generationen	und	Konsumentenschutz	(forbundsministeren	for	sosial	
trygghet,	generasjonsspørsmål	og	forbrukervern)	 i	 forståelse	med	den	respektive	offentlige	forvaltning	med	
hensyn	 til	 særlige	 ordninger	 for	 tjenestemenn,	 og	 i	 forståelse	med	 den	 respektive	 pensjonsinstitusjon	med	
hensyn	til	pensjonsordninger	for	foreninger	for	frie	yrker	(Kammern	der	Freien	Berufe).»

5.	 Artikkel	11	oppheves.

____________


