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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 133/2011

frá 2. desember 2011

um breyt ingu á VI. við auka (Félagslegt öryggi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) VI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 76/2011 
frá 1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. A3 frá 17. desember 2009 um uppsöfnun óslitinna 
útsendingartímabila sem lokið er við samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (2).

3) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. E2 frá 3. mars 2010 um að koma á málsmeðferð vegna 
breytinga á upplýsingum um þá aðila sem eru skilgreindir í 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 883/2004 og skráðir eru í rafræna skrá sem er óaðskiljanlegur hluti rafrænnar 
miðlunar upplýsinga um almannatryggingar (EESSI) (3).

4) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. H3 frá 15. október 2009 um ákvörðun dagsetningar sem 
taka þarf tillit til varðandi umreikningsgengi sem um getur í 90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 987/2009 (4).

5) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. H4 frá 22. desember 2009 um skipan og starfshætti 
endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa (5).

6) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. H5 frá 18. mars 2010 um samvinnu um að berjast gegn 
svikum og villum innan ramma reglugerðar ráðsins (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 987/2009 um samræmingu almannatryggingakerfa (6).

7) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. S4 frá 2. október 2009 um tilhögun endurgreiðslu vegna 
framkvæmdar 35. og 41. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (7).

8) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. S5 frá 2. október 2009 um túlkun hugtaksins „aðstoð“ 
eins og það er skilgreint í va-lið 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 
vegna veikinda eða meðgöngu og fæðingar skv. 17. gr., 19. gr., 20. gr., 22. gr., 24. gr. (1. mgr.), 
25. gr., 26. gr., 27. gr. (1., 3., 4. og 5. mgr.), 28. gr., 34. gr. og 36. gr. (1. og 2. mgr.) reglugerðar 
(EB) nr. 883/2004, og um útreikning fjárhæða til endurgreiðslu skv. 62., 63. og 64. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 (8).

9) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. S6 frá 22. desember 2009 um skráningu í búsetuaðildarríki 
skv. 24. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 og samantekt skráa sem kveðið er á um í 4. mgr. 64. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (9).

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 23, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 46.
(2) Stjtíð. ESB C 149, 8.6.2010, bls. 3.
(3) Stjtíð. ESB C 187, 10.7.2010, bls. 5.
(4) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 56.
(5) Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 3.
(6) Stjtíð. ESB C 149, 8.6.2010, bls. 5.
(7) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 52.
(8) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 54.
(9) Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 6.
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10) Fella ber inn í samn ing inn ákvörðun nr. S7 frá 22. desember 2009 um að breyta frá reglugerðum 
(EBE) nr. 1408/71 og 574/72 yfir í reglugerðir (EB) nr. 883/2004 og 987/2009 og beitingu 
verklagsreglna vegna endurgreiðslna (10).

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði VI. við auka við samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 3.2 (ákvörðun nr. A2):

„3.3 32010 D 0608(01): Ákvörðun nr. A3 frá 17. desember 2009 um uppsöfnun óslitinna 
útsendingartímabila sem lokið er við samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (Stjtíð. ESB C 149, 8.6.2010, bls. 3).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 4.1 (ákvörð un nr. E1):

„4.2 32010 D 0710(01): Ákvörð un nr. E2 frá 3. mars 2010 um að koma á málsmeðferð vegna 
breytinga á upplýsingum um þá aðila sem eru skilgreindir í 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 883/2004 og skráðir eru í rafræna skrá sem er óaðskiljanlegur hluti rafrænnar 
miðlunar upplýsinga um almannatryggingar (EESSI) (Stjtíð. ESB C 187, 10.7.2010, bls. 5).“

3. Eftir far andi liðir bætist við á eftir lið 6.2 (ákvörð un nr. H2):

„6.3 32010 D 0424(16): Ákvörð un nr. H3 frá 15. október 2009 um ákvörðun dagsetningar sem taka 
þarf tillit til varðandi umreikningsgengi sem um getur í 90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 56).

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Liggi ekki fyrir birt umreikningsgengi að því er varðar íslenska krónu (ISK) hjá Seðlabanka 
Evrópu, skal túlka það sem svo að umreikningsgengið sem getið er í 1. gr. ákvörðunar nr. H3 sé 
daglegt umreikningsgengi sem Seðlabanki Íslands ákvarðar í viðmiðunarmánuðinum.

6.4 32010 D 0427(01): Ákvörðun nr. H4 frá 22. desember 2009 um skipan og starfshætti 
endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB 
C 107, 27.4.2010, bls. 3).

6.5 32010 D 0608(02): Ákvörðun nr. H5 frá 18. mars 2010 um samvinnu um að berjast gegn svikum 
og villum innan ramma reglugerðar ráðsins (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 987/2009 um samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB C 149, 8.6.2010, 
bls. 5).“

4. Eftirfarandi liðir bætist við á eftir lið 8.3 (ákvörðun nr. S3):

„8.4 32010 D 0424(14): Ákvörðun nr. S4 frá 2. október 2009 um tilhögun endurgreiðslu vegna 
framkvæmdar 35. og 41. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (Stjtíð. 
ESB C 106, 24.4.2010, bls. 52).

8.5 32010 D 0424(15): Ákvörðun nr. S5 frá 2. október 2009 um túlkun hugtaksins „aðstoð“ eins og 
það er skilgreint í va-lið 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 vegna 
veikinda eða meðgöngu og fæðingar skv. 17. gr., 19. gr., 20. gr., 22. gr., 24. gr. (1. mgr.), 25. gr., 
26. gr., 27. gr. (1., 3., 4. og 5. mgr.), 28. gr., 34. gr. og 36. gr. (1. og 2. mgr.) reglugerðar (EB) 
nr. 883/2004, og um útreikning fjárhæða til endurgreiðslu skv. 62., 63. og 64. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 54).

8.6 32010 D 0427(02): Ákvörðun nr. S6 frá 22. desember 2009 um skráningu í búsetuaðildarríki skv. 
24. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 og samantekt skráa sem kveðið er á um í 4. mgr. 64. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 6).

8.7 32010 D 0427(03): Ákvörðun nr. S7 frá 22. desember 2009 um að breyta frá reglugerðum 
(EBE) nr. 1408/71 og 574/72 yfir í reglugerðir (EB) nr. 883/2004 og 987/2009 og beitingu 
verklagsreglna vegna endurgreiðslna (Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 8).“

(10) Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 8.
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2. gr.

Íslenskur og norskur texti ákvarðana nr. A3, E2, H3, H4, H5, S4, S5, S6 og S7, sem verður birt ur í EES-

viðbæti við Stjórn ar tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 3. desember 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr.  
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*), eða á gildistökudegi ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí 2011 (11), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 2. desember 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(11) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 23, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 46.


