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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/500 

av 25. mars 2019 

om fastsettelse av beredskapstiltak innenfor koordinering av trygdeordninger i forbindelse med Det forente 

kongerikes utmelding av Den europeiske union(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 48, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike fra 

det tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, 

det vil si fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet 

beslutter å forlenge fristen. 

2) I mangel av en utmeldingsavtale eller ved forlengelse av toårsperioden etter Det forente kongerikes underretning om sin 

hensikt om å melde seg ut av Unionen vil Unionens regler for koordinering av trygdeordninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009(3) 

opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike fra 30. mars 2019. 

3) Personer som i egenskap av unionsborgere legitimt har utøvd sin rett til fri bevegelighet eller etableringsadgang som 

nedfelt i artikkel 45 og 49 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) før datoen for Det forente 

kongerikes utmelding av Unionen, samt deres familiemedlemmer og etterlatte, kan følgelig ikke lenger påberope seg 

Unionens regler for koordinering av trygdeordninger med hensyn til sine trygderettigheter på grunnlag av forhold og 

inntrufne begivenheter og trygdetid, lønnet arbeid, selvstendig virksomhet eller botid som er tilbakelagt før 

utmeldingsdatoen, og som berører Det forente kongerike. Statsløse personer og flyktninger som er eller har vært 

underlagt lovgivningen i én eller flere medlemsstater, og som er eller har vært i situasjoner som berører Det forente 

kongerike, samt deres familiemedlemmer og etterlatte, vil også bli påvirket. 

4) For å nå målet om å trygge trygderettigheter for berørte personer bør medlemsstatene fortsette å anvende Unionens 

prinsipper om likebehandling, sidestilling og sammenlegging fastsatt ved forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning 

(EF) nr. 987/2009 samt de reglene i nevnte forordninger som er nødvendige for å gi virkning til nevnte prinsipper, med 

hensyn til personer som omfattes, faktiske forhold eller hendelser som har funnet sted og tid som er tilbakelagt før Det 

forente kongerikes utmelding av Unionen. 

5) Denne forordning berører ikke eksisterende trygdeavtaler og avtaler mellom Det forente kongerike og en eller flere 

medlemsstater som er i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 9 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. Denne forordning berører ikke Unionens eller medlemsstatenes mulighet til å treffe tiltak med hensyn til 

forvaltningssamarbeid og utveksling av opplysninger med vedkommende institusjoner i Det forente kongerike med 

henblikk på å gi virkning til prinsippene i denne forordning. Denne forordning berører heller ikke Unionens eller 

medlemsstatenes eventuelle myndighet til å inngå trygdeavtaler eller konvensjoner med tredjestater eller med Det 

forente kongerike som dekker perioden etter den dagen traktatene opphøre å gjelde for Det forente kongerike.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 I av 27.3.2019, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 57 av 18.7.2019,  

s. 4. 

(1) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. mars 2019. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger (EUT L 166 av 30.4.2004, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger (EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1). 
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6) Denne forordning berører ikke eventuelle rettigheter som ble ervervet eller som var i ferd med å erverves i samsvar med 

lovgivningen i en medlemsstat i løpet av perioden før anvendelsesdatoen for denne forordning. Et godt samarbeid er 

nødvendig for at slike rettighetene vernes og opprettholdes. Det er viktig å sikre at berørte personer har tilgang til 

hensiktsmessige og rettidige opplysninger. 

7) Ettersom målet for denne forordning, som er å oppnå ensartet ensidig anvendelse av trygdeprinsippene om likebehand-

ling, sidestilling og sammenlegging, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av tiltakets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

8) I betraktning av at traktatene i mangel av en utmeldingsavtale eller en forlengelse av fristen på to år etter Det forente 

kongerikes underretning om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen opphører å gjelde for Det forente kongerike fra  

30. mars 2019, og i betraktning av behovet for å skape rettssikkerhet, ble det ansett som hensiktsmessig å gi mulighet 

for et unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske 

union, som er vedlagt TEU, TEUV og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

9) Denne forordning bør omgående tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende den 

europeiske union og bør få anvendelse fra dagen etter at traktatene opphøre å gjelde for Det forente kongerike, med 

mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft innen nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 1 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. 

Artikkel 2 

Personer som omfattes 

Denne forordning får anvendelse på følgende personer: 

a) Borgere i en medlemsstat, statsløse personer og flyktninger som er eller har vært underlagt én eller flere medlemsstaters 

lovgivning, og som er eller har vært i en situasjon som berører Det forente kongerike før anvendelsesdatoen for denne 

forordning, samt deres familiemedlemmer og etterlatte. 

b) Borgere i Det forente kongerike som er eller har vært underlagt én eller flere medlemsstaters lovgivning før anvendel-

sesdatoen for denne forordning, samt deres familiemedlemmer og etterlatte. 

Artikkel 3 

Områder som omfattes 

Denne forordning får anvendelse på alle deler av trygdesystemet fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004. 

Artikkel 4 

Likebehandling 

Prinsippet om likebehandling som fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 får anvendelse på personene nevnt i 

artikkel 2 i denne forordning med hensyn til situasjoner som har funnet sted før anvendelsesdatoen for denne forordning.  
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Artikkel 5 

Sidestilling og sammenlegging 

1. Prinsippet om sidestilling som fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 får anvendelse med hensyn til ytelser 

eller inntekter som er ervervet og forhold eller hendelser som har funnet sted før anvendelsesdatoen for denne forordning. 

2. Prinsippet om sammenlegging som fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 får anvendelse med hensyn til 

trygdetid, tid med lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet eller botid i Det forente kongerike før anvendelsesdatoen for denne 

forordning. 

3. Alle andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 som er nødvendige for å gi 

virkning til prinsippene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, får anvendelse. 

Artikkel 6 

Forbindelser med andre koordineringsinstrumenter 

1. Denne forordning berører ikke eksisterende trygdeavtaler og avtaler mellom Det forente kongerike og en eller flere 

medlemsstater som er i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 9 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

2. Denne forordning berører ikke trygdeavtaler og avtaler mellom Det forente kongerike og én eller flere medlemsstater som 

er inngått etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU, og som 

omfatter tidsrommet før anvendelsesdatoen for denne forordning, forutsatt at nevnte avtaler gir virkning til prinsippene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 og 2 i denne forordning, anvender bestemmelsene nevnt i artikkel 5 nr. 3 i denne forordning, bygger på 

prinsippene i forordning (EF) nr. 883/2004 og er i tråd med dens intensjoner. 

Artikkel 7 

Rapportering 

Ett år etter anvendelsesdatoen for denne forordning skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

om gjennomføringen av denne forordning. Rapporten skal særlig omhandle praktiske problemer som oppstår for berørte 

personer, herunder som følge av manglende kontinuitet i koordineringen av trygdeordninger. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra dagen etter at traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU. 

Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med 

artikkel 50 nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen anvendelsesdatoen for denne forordning. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 25. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  


