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2018/EØS/11/35

av 13. mars 2014
om den overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 95 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009
(2014/C 152/04)(*)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(1), der det er
fastsatt at Den administrative kommisjon så langt det er mulig har ansvar for å oppmuntre til bruk av ny teknologi, framfor alt
ved å modernisere framgangsmåtene for informasjonsutveksling og tilpasse informasjonsstrømmen mellom institusjonene til
elektronisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til utviklingen innen databehandling i den enkelte medlemsstat,
under henvisning til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse
av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger(2),
der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har myndighet til å fastsette struktur, innhold, format og nærmere ordninger
for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter og til å fastsette de praktiske ordningene for elektronisk
oversending av opplysninger, dokumenter eller beslutninger til vedkommende person,
under henvisning til forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 95 nr. 1 første og annet ledd, om overgangsperioden, der det heter at
hver medlemsstat kan ha en overgangsperiode for elektronisk utveksling av opplysninger, og at disse overgangsperiodene ikke
skal overstige 24 måneder fra det tidspunktet gjennomføringsforordningen trer i kraft,
under henvisning til forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 95 nr. 1 tredje ledd, der det er fastsatt at Den administrative
kommisjon kan avtale en passende forlengelse av disse periodene dersom innføringen av nødvendig sentral infrastruktur
(elektronisk utveksling av trygdeopplysninger – EESSI) blir vesentlig forsinket i forhold til gjennomføringsforordningens
ikrafttredelse,
i samsvar med vilkårene i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 71 nr. 2 annet ledd og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 er det fastsatt en overgangsperiode på 24 måneder fra det tidspunktet
forordningen trer i kraft for at medlemsstatene skal kunne innføre og integrere nødvendig nasjonal infrastruktur for
elektronisk utveksling av opplysninger.

2)

Ved artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 gis Den administrative kommisjon myndighet til å godkjenne en
forlengelse av overgangsperioden for medlemsstatene dersom innføringen av den sentrale infrastrukturen blir vesentlig
forsinket.

3)

Den administrative kommisjon har gjort en samlet vurdering av prosjektets framdrift, både på EU-plan og nasjonalt
plan, på grunnlag av analyser fra Europakommisjonen og EESSIs prosjektstyringskomité og eksekutivkomité.

4)

Ifølge denne vurderingen anses det nødvendig å forlenge overgangsperioden for å sikre en effektiv innføring av EESSIsystemet, idet det tas hensyn til framdriften i forberedelsene både på EU-plan og nasjonalt plan.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 152 av 20.5.2014, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2015 av
25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016,
s. 35.
(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. (Rettelse i EUT L 200 av 7.6.2004, s. 1). Forordningen endret ved rådsforordning (EU) nr. 517/2013 (EUT
L 158 av 10.6.2013, s. 1).
(2) 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). Forordningen endret ved
kommisjonsforordning (EU) nr. 1224/2012 av 18. desember 2012 (EUT L 349 av 19.12.2012, s. 45).
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5)

I betraktning av prosjektets tekniske kompleksitet anser Den administrative kommisjon at overgangsperioden bør
forlenges på en fleksibel måte, slik at medlemsstatene kan gjennomføre og integrere nødvendig nasjonal infrastruktur
innen to år fra den dagen det er bekreftet at det sentrale EESSI-systemet er egnet til formålet.

6)

Den administrative kommisjon, som tar hensyn til anbefalingene fra EESSIs prosjektstyringskomité, retter en
inntrengende oppfordring til Europakommisjonen om grundig planlegging og en fastsatt sluttdato, som er så nøyaktig
som mulig, for tidsplanen for utvikling og prøving av det sentrale EESSI-systemet fram til det er klart til bruk, og at
medlemsstatene holdes informert om den planlagte datoen via sine vanlige kommunikasjonskanaler.

7)

Den administrative kommisjon oppmuntrer imidlertid medlemsstatene til å iverksette den elektroniske utvekslingen av
opplysninger snarest mulig og uten forsinkelser, for i størst mulig grad å begrense den perioden opplysninger utveksles
både på papir og elektronisk, i samsvar med de mellomliggende målene som Den administrative kommisjon skal
fastsette på grunnlag av et forslag fra EESSIs eksekutivkomité.

8)

Den administrative kommisjon merker seg eksekutivkomiteens rolle og mandat, som er å sørge for ledelse og styring av
EESSI-programmet.

9)

I samsvar med artikkel 95 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 kan Den administrative kommisjon revidere denne
beslutning på grunnlag av den overordnede planleggingen og analysen fra EESSIs eksekutivkomité.

10)

Beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av
opplysninger som nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009(1) får fortsatt tilsvarende
anvendelse i den forlengede perioden —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1.
Overgangsperioden for full elektronisk utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene som nevnt i artikkel 95 nr. 1
i forordning (EF) nr. 987/2009 skal forlenges, og overgangsperiodens sluttdato vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
algoritme: To år fra den dagen det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og levert klart til bruk, og medlemsstatene kan
begynne integreringen med det sentrale systemet.

2.
Europakommisjonen skal underrette medlemsstatene om forventet dato for innføring av det sentrale EESSI-systemet ved
å redegjøre jevnlig for prosjektets status på møtene i Den administrative kommisjon.

3.
Det sentrale EESSI-systemet anses levert og klart til bruk når alle deler i det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet
og godkjent som egnet til formålet av Europakommisjonen etter samråd med eksekutivkomiteen.

4.
På det første møtet i Den administrative kommisjon etter Europakommisjonens beslutning i henhold til nr. 3 vil
beslutningen bli lagt fram for Den administrative kommisjon til godkjenning. Perioden på to år som er angitt i nr. 1, og som
gjør det mulig for medlemsstatene å integrere med det sentrale EESSI-systemet, skal begynne den dagen Den administrative
kommisjons beslutning bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er egnet til formålet.

(1) EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9.
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5.
Denne beslutning skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.
6.

Denne beslutning erstatter beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011.

Anna RIZOU

President for Den administrative kommisjon

__________

