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§ 1.Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I1993, 40, 596) tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kesvastab käesoleva seaduse § 1 punkti 1 2.
või 3. lõikes toodud tingimustele, on85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse iga käesoleva seaduse §
1punkti 1 1. lõikes nimetatud töödel töötatud aastaeest 2,0 protsenti miinimumpalgast, allmaatöödel töötanud
isikutele 3,0protsenti miinimumpalgast iga allmaatöödel töötatud aasta eest ning igaülejäänud pensioniõigusliku
staaži aastale vastav osamiinimumpalgast, lähtudes kogu pensioniõiguslikust staažistriiklike elatusrahade
seaduse §-s 7 sätestatud korras.»;

2)paragrahvi 3 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kesvastab käesoleva seaduse § 1 punkti 2 2.
või 3. lõikestoodud tingimustele, on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse igakäesoleva seaduse
§ 1 punkti 2 1. lõikes nimetatud töödel töötatud aasta eest1,5 protsenti miinimumpalgast ning iga ülejäänud
pensioniõigusliku staažiaastale vastav osa miinimumpalgast, lähtudes kogu pensioniõiguslikuststaažist riiklike
elatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras.».

§ 2.Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993,40, 596) tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on 85 protsentimiinimumpalgast, millele liidetakse 1,5
protsenti miinimumpalgast iga sellelepensionile õigust andva staaži aasta eest ning käesoleva seaduse §-s 6
nimetatudisikutel iga ülejäänud pensioniõigusliku staaži aastale vastav osamiinimumpalgast, lähtudes kogu
pensioniõiguslikust staažist riiklikeelatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras»;

2)paragrahvi 10 3. ja 4. lõikes asendatakse sõna «rahvapensioni» sõnaga«miinimumpalga».

§ 3.Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «EestiVabariigi soodustingimustel
vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta»(RT 1992, 21, 293; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised
muudatused:

1)otsuse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi»;

2)punkti 6 alapunktis 3 asendatakse arv «1994» arvuga «1995»;

3)otsust täiendatakse uue punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I1993, 40, 596) § 4 1. lõikes
sätestatud pensioni määramise tingimusi eirakendata kuni sooduspensionide määramise uute aluste,
nende pensionidemääramise korra ja tingimuste jõustumiseni isikute suhtes, kellel on õiguspensionile
Vabariigi Valitsuse 1992. aasta 16. juuli määrusega nr. 206 (RT1992, 30, 401) kinnitatud soodustingimustel
vanaduspensionile õigust andvatetootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr. 1 või nr. 2 osa
I«Mäetööd» alusel ning kes jätkavad töötamist nimetatud töödel.»
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§ 4.Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «EestiVabariigi väljateenitud aastate pensionide
seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 295; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised muudatused ja
täiendused:

1)otsuse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi»;

2)punkti 4 4. ja 5. lõikes asendatakse sõna«rahvapensioni» sõnaga «miinimumpalga»;

3)punktis 7 asendatakse sõnad «kuni 1994. aastani» sõnadega«kuni väljateenitud aastate pensionide määramise
uute aluste, nendepensionide määramise korra ja tingimuste jõustumiseni»;

4)punkti 8 alapunktis 3 asendatakse arv «1994» arvuga «1995».

§ 5.Käesoleva seadusega sätestatud muudatusi ja täiendusi rakendataksealates 1994. aasta 1. aprillist.
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