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TILMÆLI nr. H2 

frá 10. október 2018 

um að bæta við sannvottunarþáttum í skjöl sem fólk ber á sér og gefin eru út af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu 

einstaklings að því er varðar beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 

(Texti sem varðar EES og Sviss) 

(2019/C 147/05) (*) 

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR, 

með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 

almannatryggingakerfa (1) en samkvæmt honum skal framkvæmdaráðið fjalla um öll álitaefni er lúta að framkvæmd eða túlkun 

ákvæða þeirrar reglugerðar og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á 

um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2), 

með hliðsjón af 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 um lagalegt gildi skjala og fylgigagna sem sýna stöðu einstaklings, 

í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 er kveðið á um að skjöl sem gefin eru út af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu 

einstaklings að því er varðar beitingu reglugerða (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009 skuli viðurkennd af stofnun í 

öðru aðildarríki svo fremi þau hafi ekki verið dregin til baka eða lýst ógild í aðildarríkinu sem gaf þau út. 

2) Framkvæmdaráðið ákveður uppbyggingu og efni þeirra skjala sem fólk ber á sér sem öll aðildarríki eiga að nota í þessu 

tilliti. 

3) Til að tryggja rétta beitingu reglnanna um samræmingu er mikilvægt að þessi skjöl hafi öflugri öryggisþætti. 

4) Framkvæmdaráðið hefur samþykkt tilmæli nr. A1 varðandi útgáfu staðfestingarinnar sem um getur í 2. mgr. 19. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 (3) þar sem ráðstafanir til að koma í veg fyrir fölsun  

A1 vottorðsins eru lagðar til. 

5) Mælt er með að þær ráðstafanir til að koma í veg fyrir fölsun, sem samþykktar eru í tilmælum A1 í tengslum við  

A1 vottorðið, verði einnig notaðar í öðrum skjölum sem fólk ber á sér og sem það fær afhent og sýna lagalega stöðu 

þess að því er varðar beitingu reglugerða (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009. 

6) Aðildarríki geta ákveðið að beita ekki þessum tilmælum í tengslum við skjöl sem fólk ber á sér, sem sýna ekki lagalega 

stöðu þess og hafa þann megintilgang að miðla upplýsingum milli þar til bærrar stofnunar og viðkomandi einstaklings, 

þ.e. P1 vottorðið og U3 vottorðið. 

7) Evrópska sjúkratryggingarkortið, sem hefur sérkenni sem lýst er nákvæmlega í ákvörðun nr. S1 frá 12. júní 2009 um 

evrópska sjúkratryggingarkortið (4) og ákvörðun nr. S2 frá 12. júní 2009 um tækniforskriftir fyrir evrópska 

sjúkratryggingarkortið (5), fellur ekki undir gildissvið þessara tilmæla. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 147, 29.4.2019, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2020 frá 

11. desember 2020 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn (bíður birtingar). 
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LAGT TIL EFTIRFARANDI VIÐ ÞAR TIL BÆRAR ÞJÓNUSTUDEILDIR OG STOFNANIR: 

1. Til að koma í veg fyrir fölsun skjala sem fólk ber á sér, sem gefin eru út af stofnun í aðildarríki til einstaklings og sýna 

stöðu hans/hennar að því er varðar beitingu reglugerða (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009, er mælt með því að bæta 

sannvottunarþáttum í þessi skjöl, þ.e.: 

a. þar sem skjölin sem fólk ber á sér eru gefin út handvirkt ættu þau að hafa hefðbundna undirskrift og blekstimpil og vera 

prentuð báðum megin á blaðið; blöðin ættu að vera tengd saman þannig að ekki sé auðvelt að aðskilja þau; það er t.d. 

hægt með því að brjóta niður efra vinstra horn, hefta blöðin saman á því horni og stimpla á bakhliðina, 

b. þar sem skjölin sem fólk ber á sér eru gefin út með rafrænum hætti ættu þau að hafa raðnúmer eða auðkennisnúmer á 

hverri blaðsíðu; í því tilviki eru hefðbundin undirskrift og blekstimpill ekki nauðsynleg. 

2. Til viðbótar er mælt með því að hvert útgefið skjal sem fólk ber á sér sé skráð þannig að auðvelt og fljótlegt sé fyrir 

útgáfustofnunina að sannprófa að það sé ósvikið. 

3. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdaráðið um mismunandi aðferðir stofnana þeirra við útgáfu á þeim skjölum sem fólk 

ber á sér sem falla innan gildissviðs þessara tilmæla. Sendinefndirnar hjá framkvæmdaráðinu skulu upplýsa viðkomandi 

stofnanir sínar um þetta. 

4. Tilmæli þessi skulu birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Þau öðlast gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að liðnir 

eru þrír almanaksmánuðir frá birtingu þeirra. 

 Formaður framkvæmdaráðsins, 

Bernhard SPIEGEL 

  


