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                                            REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 987/2009                            2012/EES/7/33 

frá 16. september 2009 

sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu 
 almannatryggingakerfa (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
42. og 308. gr., 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa (1), einkum 89. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð 883/2004 eru reglur um samræmingu 
almannatryggingakerfa aðildarríkjanna færðar til 
nútímahorfs og tilgreindar ráðstafanir og tilhögun við 
framkvæmd þeirra fyrir alla viðkomandi aðila. Mæla 
skal fyrir um framkvæmdarreglur. 

2) Nánari og skilvirkari samvinna milli 
almannatryggingastofnana er lykilatriði í því að gera 
þeim einstaklingum, sem reglugerð (EB) nr. 833/2004 
tekur til, kleift að nýta sér réttindi sín eins fljótt og auðið 
er og við bestu skilyrði. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí 2011 
um breytingu á IV. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011,  
bls. 46.  

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1. 1). 
(2) Stjtíð. ESB C 324, 30.12.2006, bls. 59. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 14. nóvember 2001 (Stjtíð. EB C 140 E, 13.6.2002, 

bls. 262), sameiginleg afstaða ráðsins frá 17. desember (Stjtíð. ESB C 38 E, 
17.2.2009, bls. 26) og afstaða Evrópuþingsins frá 22. apríl 2009. Ákvörðun 
ráðsins frá 27. júlí 2009. 

3) Hentugt er að nota rafræn samskipti til skjótra og 
áreiðanlegra upplýsingaskipta milli stofnana 
aðildarríkjanna. Rafræn úrvinnsla upplýsinga ætti að 
stuðla að því að flýta málsmeðferðinni fyrir alla sem hlut 
eiga að máli. Hlutaðeigandi einstaklingar ættu einnig að 
njóta góðs af þeim tryggingum sem kveðið er á um í 
ákvæðum Bandalagsins um vernd einstaklinga að því er 
varðar vinnslu og frjálsa miðlun persónuupplýsinga. 

4) Aðgengi að upplýsingum (þ.m.t. rafrænar upplýsingar) 
um þær innlendu stofnanir, sem munu líklega koma að 
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004, á formi sem 
gerir kleift að uppfæra upplýsingarnar í rauntíma, ætti að 
auðvelda upplýsingaskipti milli stofnana aðildarríkjanna. 
Þessi nálgun, sem leggur áherslu á hreinar upplýsingar 
um staðreyndir og tafarlaust aðgengi borgaranna að 
þeim, er mikilvæg einföldun sem skal tekin upp með 
þessari reglugerð. 

5) Til að starfsemin gangi sem best og til að ná fram 
skilvirkri stjórnun á flókinni aðferð við framkvæmd 
reglnanna um samræmingu almannatryggingakerfa er 
nauðsynlegt að koma á kerfi fyrir skjóta uppfærslu 4. 
viðauka. Samning og beiting ákvæða þess efnis kallar á 
nána samvinnu milli aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórnarinnar og skal framkvæmd 
ákvæðanna ganga fljótt fyrir sig, með hliðsjón af þeim 
afleiðingum sem seinkun þeirra getur haft fyrir bæði 
borgara og stjórnsýsluyfirvöld. Framkvæmdastjórnin 
skal því fá heimild til að koma á og stjórna gagnagrunni 
og tryggja að hann sé starfhæfur eigi síðar en frá þeim 
degi þegar þessi reglugerð tekur gildi. 
Framkvæmdastjórnin skal því einkum gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að fella upplýsingarnar, sem taldar eru upp 
í 4. viðauka, inn í þann gagnagrunn. 
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6) Efling ákveðinna málsmeðferðareglna ætti að leiða til 
aukinnar réttarvissu og gagnsæi fyrir þá sem nota 
reglugerð (EB) nr. 883/2004. Til dæmis ættu 
sameiginlegir frestir til að uppfylla tilteknar skyldur eða 
ljúka ákveðnum stjórnsýsluverkefnum að stuðla að því 
að skýra og móta sambandið á milli hinna tryggðu og 
stofnana. 

7) Einstaklingarnir, sem reglugerðin tekur til, skulu fá 
tímanleg svör við beiðnum sínum frá þar til bæru 
stofnuninni. Veita skal svörin í síðasta lagi innan þess 
frests sem kann að vera mælt fyrir um í 
almannatryggingalöggjöf aðildarríkisins sem um ræðir. 
Ákjósanlegt væri að aðildarríki, sem hafa löggjöf um 
almannatryggingar þar sem ekki er kveðið á um slíka 
fresti, íhuguðu að samþykkja þá og gera þá aðgengilegri 
hlutaðeigandi einstaklingum eftir því sem nauðsynlegt 
reynist. 

8) Aðildarríkin, þar til bær yfirvöld þeirra og 
almannatryggingastofnanir skulu eiga þess kost að koma 
sér saman um einfaldaðar málsmeðferðarreglur og 
framkvæmdasamkomulag sem þeir telja vera skilvirkari 
og falla betur að aðstæðum almannatryggingakerfa þeirra 
hvers um sig. Þó skal slíkt samkomulag ekki hafa áhrif á 
réttindi einstaklinganna sem reglugerð (EB) nr. 883/2004 
tekur til. 

9) Almannatryggingar eru í eðli sínu flókið svið sem veldur 
því að allar stofnanir aðildarríkjanna þurfa að beita sér 
sérstaklega til að styðja tryggða einstaklinga, svo að þeir 
beri ekki skarðan hlut frá borði sem hafa ekki sent inn 
umsókn eða tilteknar upplýsingar til þeirrar stofnunar 
sem ber ábyrgð á úrvinnslu beiðninnar í samræmi við 
reglur og málsmeðferð sem kveðið er á um í reglugerð 
(EB) nr. 883/2004 og í þessari reglugerð. 

10) Til að ákvarða hvaða stofnun telst vera þar til bær 
stofnun, þ.e. sú stofnun sem starfar eftir þeirri löggjöf 
sem gildir eða sú stofnun sem er ábyrg fyrir greiðslu 
tiltekinna bóta, verða stofnanir í fleiri en einu aðildarríki 
að kanna aðstæður hins tryggða og aðstandenda hans. Til 
að tryggja að hlutaðeigandi einstaklingur njóti verndar, á 
meðan nauðsynleg samskipti milli stofnana fara fram, 
skal setja ákvæði um bráðabirgðaaðild að 
almannatryggingakerfi. 

11) Aðildarríki skulu vinna saman að því að ákvarða 
búsetustað einstaklinga sem þessi reglugerð og reglugerð 
(EB) nr. 883/2004 taka til og þegar um ágreining er að 
ræða skulu þau taka tillit til allra viðeigandi viðmiða til 
að leysa málið. Þau geta m.a. verið viðmiðin sem um 
getur í viðeigandi grein þessarar reglugerðar. 

12) Mörgum af þeim ráðstöfunum og málsmeðferðarreglum, 
sem kveðið er á um í þessari reglugerð, er ætlað að 
tryggja að þær viðmiðanir, sem aðildarríkin verða að 
nota samkvæmt reglugerð (EB) nr. 883/2004, verði 
gagnsærri. Slíkar ráðstafanir og málsmeðferðarreglur eru 
byggðar á dómaframkvæmd Dómstóls 
Evrópubandalaganna, ákvörðunum framkvæmdaráðsins 
og yfir 30 ára reynslu af því að beita samræmingu 
almannatryggingakerfa í ljósi þeirra grundvallarréttinda 
sem bundin eru í sáttmálann. 

13) Þessi reglugerð kveður á um ráðstafanir og 
málsmeðferðarreglur til að stuðla að hreyfanleika 
launþega og atvinnulausra einstaklinga. Sá sem sækir 
vinnu yfir landamæri og er með öllu atvinnulaus má skrá 
sig hjá vinnumiðlunum, bæði í sínu búsetulandi og í því 
aðildarríki þar sem hann var síðast ráðinn. Þó skal hann 
einungis eiga rétt á bótum frá sínu búsetuaðildarríki. 

14) Þörf er á tilteknum sértækum reglum og 
málsmeðferðarreglum til að ákvarða hvaða lagasetning 
gildir um að taka tilliti til tímabila í mismunandi 
aðildarríkjum sem hinn tryggði hefur varið við 
barnauppeldi. 

15) Tilteknar málsmeðferðarreglur ættu einnig að 
endurspegla þörfina fyrir jafnvægi í skiptingu kostnaðar 
á milli aðildarríkjanna. Sérstaklega á sviði veikinda 
skulu slíkar málsmeðferðarreglur miðast við stöðu 
aðildarríkisins sem ber kostnaðinn af því að veita hinum 
tryggða aðgang að heilbrigðiskerfi sínu og stöðu 
aðildarríkjanna þar sem stofnanir eru sem bera 
kostnaðinn af aðstoð sem hinn tryggði fær í öðru 
aðildarríki en því þar sem hann er búsettur. 

16) Í sérstöku samhengi reglugerðar (EB) nr. 883/2004 er 
nauðsynlegt að skýra hvaða skilyrði eru fyrir því að 
greiða kostnað við aðstoð sem hluta af 
fyrirframákveðinni meðferð, nánar tiltekið er hinn 
tryggði fer til annars aðildarríkis en þess þar sem hann er 
tryggður eða búsettur til að fá meðferð. Tilgreina skal 
skyldur hins tryggða þegar um er að ræða umsókn um 
fyrirframleyfi og einnig skal tilgreina skyldur 
stofnunarinnar gagnvart sjúklingnum þegar um er að 
ræða skilyrði fyrir leyfinu. Einnig skal skýra 
afleiðingarnar af skuldfærslu kostnaðar við umönnun 
sem er veitt í öðru aðildarríki á grundvelli leyfis. 

17) Þessi reglugerð, einkum þau ákvæði sem varða dvöl utan 
lögbæra aðildarríkisins og fyrirframákveðna meðferð, 
skal ekki koma í veg fyrir beitingu hagstæðari innlendra 
ákvæða, sérstaklega með tilliti til endurgreiðslu 
kostnaðar sem stofnað var til í öðru aðildarríki. 

18) Bindandi málsmeðferðarreglur til að stytta þann tíma 
sem þörf er á vegna greiðslu þessara krafna milli 
stofnana aðildarríkjanna eru nauðsynlegar til að viðhalda 
trausti á þessum skiptum og koma til móts við kröfuna 
um ábyrga stjórnun almannatryggingakerfa 
aðildarríkjanna. Þess vegna skal efla 
málsmeðferðarreglur fyrir úrvinnslu krafna er varða 
bætur vegna veikinda og atvinnuleysis. 

19) Efla skal málsmeðferðarreglur milli stofnanna um 
gagnkvæma aðstoð við að endurheimta kröfur 
almannatrygginga til þess að tryggja skilvirkari 
endurgreiðslu og snurðulausa framkvæmd 
samræmingarreglnanna. Skilvirk endurheimt er jafnframt 
úrræði til að koma í veg fyrir og bregðast við misnotkun 
og svikum, sem og leið til að tryggja sjálfbærni 
almannatryggingakerfa.  
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Þetta felur í sér að nýjar málsmeðferðarreglur eru 
samþykktar á grundvelli nokkurra núgildandi ákvæða í 
tilskipun ráðsins 2008/55/EB frá 26. maí 2008 um 
gagnkvæma aðstoð vegna endurheimtar krafna varðandi 
tilteknar álögur, tolla, skatta og aðrar ráðstafanir (1). 
Nýjar málsmeðferðarreglur af þessu tagi um endurheimt 
skal endurmeta í ljósi reynslunnar eftir að unnið hefur 
verið eftir þeim í fimm ár og aðlaga þær ef nauðsynlegt 
reynist, sérstaklega til að tryggja að þær séu að fullu 
nothæfar. 

20) Að því er varðar ákvæði um gagnkvæma aðstoð varðandi 
endurheimt veittra bóta sem ekki eru gjaldfallnar, 
endurheimt á bráðabirgðagreiðslum og -iðgjöldum, sem 
og skuldajöfnun og aðstoð við endurheimt, takmarkast 
lögsaga aðildarríkisins, sem beiðni er beint til, við 
aðgerðir tengdar fullnusturáðstöfunum. Allar aðrar 
aðgerðir falla undir lögsögu aðildarríkisins sem sækir 
um. 

21) Fullnusturáðstafanir, sem gerðar eru í aðildarríkinu sem 
beiðni er beint til, gefa ekki til kynna að það aðildarríki 
viðurkenni efni eða grundvöll kröfunnar. 

22) Það að upplýsa viðkomandi einstakling um réttindi hans 
og skyldur er mikilvæg forsenda trausts sambands við 
lögbær yfirvöld og stofnanir aðildarríkisins. 
Upplýsingarnar skulu innihalda leiðbeiningar um  

stjórnsýslumeðferð. Hlutaðeigandi einstaklingar geta, 
eftir aðstæðum, verið hinir tryggðu, aðstandendur þeirra 
og/eða eftirlifendur eða aðrir. 

23) Þar eð aðildarríkin geta ekki með fullnægjandi hætti náð 
markmiði þessarar reglugerðar, nánar tiltekið að 
samþykkja samræmdar ráðstafanir til að tryggja 
árangursríka framkvæmd frjálsrar farar fólks, og vegna 
þess hve aðgerðirnar eru umfangsmiklar og hafa víðtæk 
áhrif að markmiðinu verður betur náð á vettvangi 
Bandalagsins, getur Bandalagið samþykkt ráðstafanir í 
samræmi við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 
5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins 
og hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar 
reglugerðar ekki lengra en nauðsynlegt er til að þessu 
markmiði verði náð. 

24) Þessi reglugerð kemur í stað reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 574/72 frá 21. mars 1972 sem kveður á um 
framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu 
almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt 
starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem 
flytjast á milli aðildarríkja. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

I. BÁLKUR 

ALMENN ÁKVÆÐI 

I. KAFLI 

Skilgreiningar 

1. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „grunnreglugerð“: reglugerð (EB) nr. 883/2004, 

b) „framkvæmdarreglugerð“: þessi reglugerð og 

c) skilgreiningarnar sem settar eru fram í grunnreglugerðinni 
skulu gilda. 

2. Til viðbótar við skilgreiningarnar sem um getur 1. mgr., 

a) „aðgangsstöð“: eining sem hefur það hlutverk að vera: 

i. rafrænn tengiliður, 

ii. sjálfvirk beining á grundvelli vistfangs og 

 
(1) Stjtíð. ESB L 150, 10.6.2008, bls. 28. 

iii. skynvædd beining, byggð á hugbúnaði fyrir sjálfvirkt 
eftirlit og beiningu (t.d. gervigreindarhugbúnaður) 
og/eða mannlega íhlutun, 

b) „samskiptastofnun“: stofnun sem er tilnefnd af lögbæru 
yfirvaldi aðildarríkis vegna eins eða fleiri flokka 
almannatrygginga, sem um getur í 3. gr. 
grunnreglugerðarinnar, og svarar beiðnum um upplýsingar 
og aðstoð að því er varðar beitingu grunnreglugerðarinnar 
og framkvæmdarreglugerðarinnar og verður að sinna þeim 
verkefnum sem henni eru fengin skv. IV. bálki 
framkvæmdarreglugerðarinnar, 

c) „skjal“: safn gagna á hvaða miðli sem er, skipulega uppsett 
þannig að rafræn skipti séu möguleg og því verður að miðla 
til að beiting grunnreglugerðarinnar og 
framkvæmdarreglugerðarinnar sé möguleg, 

d) „skipulega uppsett rafrænt skjal“: skipulega uppsett skjal á 
því formi sem hannað er til rafrænna upplýsingaskipta milli 
aðildarríkja, 

e) „sending með rafrænum aðferðum“: sending upplýsinga 
með rafrænum gagnavinnslubúnaði (þ.m.t. stafræn 
samþjöppun), þar sem notaður er rafþráður, þráðlaus 
sending, ljóstæknilegar aðferðir eða aðrar rafsegulaðferðir, 

 
(2) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1. 
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f) „endurskoðunarnefnd“: aðilinn sem um getur í 74. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

II. KAFLI 

Ákvæði um samstarf og upplýsingaskipti 

2. gr. 

Gildissvið og reglur um upplýsingaskipti milli stofnana 

1. Að því er varðar framkvæmdarreglugerðina, skulu 
upplýsingaskipti milli yfirvalda og stofnana aðildarríkjanna 
sem falla undir grunnreglugerðina, byggjast á meginreglunni 
um opinbera þjónustu, skilvirkni, virka aðstoð, skjóta 
afhendingu og aðgengi, þ.m.t. rafrænt aðgengi, einkum fyrir 
fatlaða og aldraða. 

2. Stofnanirnar skulu án tafar leggja fram eða skiptast á öllum 
nauðsynlegum upplýsingum til að koma á og ákvarða réttindi 
og skyldur einstaklinganna sem grunnreglugerðin tekur til. 
Upplýsingarnar skulu fluttar milli aðildarríkjanna, beint frá 
stofnununum sjálfum eða óbeint fyrir milligöngu 
samskiptastofnananna. 

3. Ef einstaklingur hefur fyrir mistök sent upplýsingar, skjöl 
eða umsóknir til stofnunar á yfirráðasvæði annars aðildarríkis 
en þess þar sem stofnunin, sem tilnefnd hefur verið í samræmi 
við framkvæmdarreglugerðina, er staðsett skal fyrrnefnda 
stofnunin endursenda upplýsingarnar, skjölin eða umsóknirnar 
án tafar til stofnunarinnar sem tilnefnd hefur verið í samræmi 
við framkvæmdarreglugerðina og tilgreina upphaflegan 
sendingardag þeirra. Sú dagsetning er bindandi fyrir 
síðarnefndu stofnunina. Stofnanir aðildarríkis skulu þó ekki 
gerðar ábyrgar eða teljast hafa tekið ákvörðun með skírskotun 
til þess að hafa ekki brugðist við vegna seinkunar á sendingu 
upplýsinga, skjala eða umsókna frá stofnunum annarra 
aðildarríkja. 

4. Þegar upplýsingar eru sendar óbeint fyrir milligöngu 
samskiptastofnunar viðtökuaðildarríkisins hefst frestur til að 
svara kröfum frá og með þeim degi þegar samskiptastofnunin 
tók við kröfunni, eins og stofnunin í því aðildarríki hefði tekið 
við henni. 

3. gr. 

Gildissvið og reglur um upplýsingaskipti milli 
hlutaðeigandi einstaklinga og stofnana 

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að hlutaðeigandi einstaklingar 
fái allar nauðsynlegar upplýsingar um þær breytingar sem 
gerðar voru með grunnreglugerðinni og 
framkvæmdarreglugerðinni þannig að þeim sé gert kleift að 
halda fram rétti sínum. Þau skulu einnig veita notendavæna 
þjónustu. 

2. Einstaklingum, sem heyra undir grunnreglugerðina, skal 
vera skylt að senda til viðkomandi stofnunar nauðsynlegar 
upplýsingar, skjöl eða fylgigögn til að hægt sé að ákvarða 
stöðu þeirra eða aðstandenda þeirra, að ákvarða eða viðhalda 

réttindum og skyldum þeirra og að ákvarða gildandi löggjöf og 
skyldur þeirra þar að lútandi. 

3. Við söfnun, sendingu eða vinnslu persónuupplýsinga, 
samkvæmt löggjöf þeirra til framkvæmdar grunnreglugerðinni, 
skulu aðildarríki tryggja að viðkomandi einstaklingar geti neytt 
réttar síns að fullu varðandi vernd persónuupplýsinga, í 
samræmi við ákvæði Bandalagsins um vernd einstaklinga í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga. 

4. Viðkomandi stofnanir skulu, að því marki sem slíkt er 
nauðsynlegt vegna beitingar grunnreglugerðarinnar og 
framkvæmdarreglugerðarinnar, framsenda upplýsingarnar og 
gefa út skjöl til hlutaðeigandi einstaklinga án tafar og í öllum 
tilvikum innan þess frests sem er tiltekinn samkvæmt löggjöf 
hlutaðeigandi aðildarríkis. Umsækjandinn, sem er búsettur eða 
dvelur í öðru aðildarríki, skal látinn vita beint eða í gegnum 
samskiptastofnanir í búsetu- eða dvalaraðildarríki um þær 
ákvarðanir sem teknar hafa verið innan viðkomandi stofnunar.  
Þegar bótum er hafnað skal einnig tilgreina ástæður fyrir 
höfnuninni, lagaúrræði og áfrýjunarfresti. Senda skal afrit af 
þessari ákvörðun til annarra hlutaðeigandi stofnana. 

4. gr. 

Framsetning og aðferð við upplýsingaskipti 

1. Framkvæmdaráðið skal mæla fyrir um skipulag, innihald, 
framsetningu og nákvæmt fyrirkomulag vegna skipta á skjölum 
og skipulega uppsettum rafrænum skjölum. 

2. Sending upplýsinga milli stofnana eða samskiptastofnana 
skal vera með rafrænum hætti, annaðhvort beint eða óbeint um 
aðgangsstöðvarnar, innan sameiginlegs öryggisramma sem 
tryggir trúnað og vernd gagnaskipta. 

3. Í samskiptum sínum við hlutaðeigandi einstaklinga skal 
viðkomandi stofnun nota það fyrirkomulag sem hentar í hverju 
tilviki og nota rafrænar aðferðir eftir því sem framast er unnt. 
Framkvæmdarráðið skal mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag 
við sendingu upplýsinga, skjala eða ákvarðana með rafrænum 
hætti til hlutaðeigandi einstaklings. 

5. gr. 

Lagalegt gildi skjala og fylgigagna sem eru gefin út í öðru 
aðildarríki 

1. Skjöl og fylgigögn, sem skjölin byggjast á og gefin eru út 
af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu einstaklingsins að því er 
varðar beitingu grunnreglugerðarinnar og 
framkvæmdarreglugerðarinnar, skulu viðurkennd af stofnunum 
annarra aðildarríkja svo fremi þau hafi ekki verið dregin til 
baka eða lýst ógild í aðildarríkinu sem gaf þau út.  



Nr. 7/270  2.2.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

 

2. Ef upp kemur vafi um gildi skjals eða nákvæmni 
staðreynda sem það inniheldur skal stofnunin í aðildarríkinu, 
sem tekur við skjalinu, biðja útgáfustofnunina um nauðsynlegar 
skýringar og, eftir því sem við á, um að draga skjalið til baka.  
Útgáfustofnunin skal endurskoða grundvöllinn fyrir útgáfu 
skjalsins og draga það til baka ef nauðsyn krefur. 

3. Samkvæmt 2. mgr.,skal stofnun á dvalar- eða búsetustað, 
að beiðni þar til bærrar stofnunar, sannprófa þessar upplýsingar 
eða skjöl að svo miklu leyti sem það er unnt, ef vafi leikur á 
upplýsingum frá hlutaðeigandi einstaklingum, gildi skjals eða 
fylgigagna eða nákvæmni þeirra staðreynda sem 
upplýsingarnar byggjast á. 

4. Ef viðkomandi stofnanir komast ekki að samkomulagi geta 
lögbær yfirvöld lagt málið fyrir framkvæmdaráðið, þó ekki fyrr 
en mánuður er liðinn frá því að stofnunin, sem veitti skjalinu 
viðtöku, sendir beiðni sína. Framkvæmdaráðið skal leitast við 
að sætta sjónarmið innan sex mánaða frá þeim degi þegar málið 
var lagt fyrir það. 

6. gr. 

Bráðabirgðabeiting löggjafar og bráðabirgðaúthlutun bóta 

1. Ef ekki er kveðið á um annað í framkvæmdarreglugerðinni 
skulu hlutaðeigandi einstaklingar, þegar upp kemur ágreiningur 
milli stofnana eða yfirvalda tveggja eða fleiri aðildarríkja um 
það hvaða löggjöf skuli gilda, heyra til bráðabirgða undir 
löggjöf eins þessara aðildarríkja og er forgangsröðunin 
ákvörðuð á eftirfarandi hátt: 

a) löggjöf aðildarríkisins þar sem einstaklingurinn vinnur sem 
launþegi eða starfar sjálfstætt, ef starfið eða sjálfstæða 
starfsemin er einungis stundað í einu aðildarríki, 

b) löggjöf búsetuaðildarríkis þar sem hlutaðeigandi 
einstaklingur stundar hluta af sínu starfi/starfsemi eða þar 
sem einstaklingurinn er hvorki launþegi né sjálfstætt 
starfandi,  

c) löggjöf þess aðildarríkis sem fyrst var óskað eftir að yrði 
beitt, svo framarlega sem einstaklingurinn stundar 
starfsemi í tveimur eða fleiri aðildarríkjum. 

2. Þegar upp kemur ágreiningur milli stofnana eða yfirvalda í 
tveimur aðildarríkjum eða fleiri um það hvaða stofnun ber að 
veita bætur í peningum eða aðstoð skal hlutaðeigandi 
einstaklingur, sem gæti sótt um bætur/aðstoð ef ekki væri fyrir 
þennan ágreining, eiga rétt á bótum á bráðabirgðagrundvelli 
samkvæmt löggjöfinni sem beitt er af stofnun á búsetustað hans 
eða, ef þessi einstaklingur er ekki búsettur á yfirráðasvæði eins 
af hlutaðeigandi aðildarríkjum, samkvæmt löggjöfinni sem 
beitt er af þeirri stofnun sem fékk beiðnina fyrst. 

3. Ef viðkomandi stofnanir eða yfirvöld komast ekki að 
samkomulagi geta lögbær yfirvöld lagt málið fyrir 
framkvæmdaráðið, þó ekki fyrr en eftir að mánuður er liðinn 
frá þeim degi þegar skoðanaágreiningurinn, sem um getur í 
1. eða 2. mgr., kom upp. Framkvæmdaráðið skal leitast við að 
sætta sjónarmiðin innan sex mánaða frá þeim degi þegar málið 
var lagt fyrir það. 

4. Þar sem annaðhvort er staðfest að gildandi löggjöfin er ekki 
löggjöf þess aðildarríkis  sem veitti bráðabirgðaaðild að 
almannatryggingakerfi eða að stofnunin, sem veitti bæturnar á 
bráðabirgðagrundvelli, var ekki þar til bær stofnun skal 
stofnunin, sem skilgreind er sem þar til bær stofnun, teljast vera 
svo afturvirkt, eins og ágreiningurinn hefði ekki komið upp, í 
síðasta lagi frá þeim degi þegar bráðabirgðaaðild hófst eða frá 
því að viðkomandi bætur voru fyrst veittar til bráðabirgða.      

5. Sú stofnun, sem hefur verið skilgreind sem þar til bær 
stofnun, og sú stofnun, sem greiddi til bráðabirgða bætur í 
peningum eða tók við iðgjöldum til bráðabirgða, skulu, ef 
nauðsyn krefur, gera upp fjárhagstöðu hlutaðeigandi 
einstaklings að því er varðar iðgjöld og bætur í peningum sem 
greidd voru til bráðabirgða, eftir því sem við á, í samræmi við 
III. kafla IV. bálks framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Aðstoð, sem stofnun veitir til bráðabirgða skv. 2. mgr., skal þar 
til bæra stofnunin endurgreiða skv. IV. bálki 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

7. gr. 

Bráðabirgðaútreikningar á bótum og iðgjöldum 

1. Ef ekki er kveðið á um annað í framkvæmdarreglugerðinni 
skal stofnunin, að beiðni hlutaðeigandi einstaklings, þegar 
einstaklingur telst eiga rétt á bótum eða er skyldugur til að 
greiða iðgjald í samræmi við grunnreglugerðina og þar til bæra 
stofnunin hefur ekki allar þær upplýsingar um aðstæður í öðru 
aðildarríki sem eru nauðsynlegar til að reikna endanlega út 
fjárhæð bótanna eða iðgjaldsins, veita bæturnar eða reikna 
iðgjaldið á bráðabirgðagrundvelli ef slíkur útreikningur er 
mögulegur á grundvelli upplýsinganna sem fyrir liggja hjá 
stofnuninni. 

2. Endurreikna skal bæturnar eða iðgjaldið þegar öll 
fylgigögn eða skjöl hafa verið afhent viðkomandi stofnun.  

III. KAFLI 

Önnur almenn ákvæði um beitingu grunnreglugerðarinnar 

8. gr. 

Framkvæmdasamkomulag milli tveggja eða fleiri 
aðildarríkja 

1. Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu koma í stað 
þeirra ákvæða sem mælt er fyrir um í 
framkvæmdasamkomulagi um beitingu samninganna sem um 
getur í 1. mgr. 8. gr. grunnreglugerðarinnar, að undanskildum 
ákvæðum varðandi framkvæmdasamkomulag vegna 
samningana sem um getur í II. viðauka við grunnreglugerðina, 
að því tilskildu að ákvæði slíks framkvæmdasamkomulags séu 
tilgreind í 1. viðauka við framkvæmdarreglugerðina. 
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2. Aðildarríki geta, ef nauðsyn krefur, gert með sér 
framkvæmdasamkomulag vegna beitingar samninganna sem 
um getur í 2. mgr. 8. gr. grunnreglugerðarinnar, að því tilskildu 
að þeir hafi ekki neikvæð áhrif á réttindi og skyldur 
hlutaðeigandi einstaklinga og séu tilgreindir í 1. viðauka 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

9. gr. 

Aðrar málsmeðferðarreglur milli yfirvalda og stofnana 

1. Tvö eða fleiri aðildarríki eða þar til bærar stofnanir þeirra 
geta samþykkt aðrar málsmeðferðarreglur en kveðið er á um í 
framkvæmdarreglugerðinni, að því tilskildu að 
málsmeðferðarreglurnar hafi ekki neikvæð áhrif á réttindi eða 
skyldur hlutaðeigandi einstaklinga. 

2. Tilkynna skal alla samninga, sem gerðir eru í þessu skyni, 
til framkvæmdaráðsins og tilgreina þá í 1. viðauka við 
framkvæmdarreglugerðina. 

3. Ákvæði í samningum um framkvæmd, sem gerðir hafa 
verið milli tveggja eða fleiri aðildarríkja með sama eða 
svipuðum markmiðum og um getur í 2. mgr., sem eru í gildi 
daginn fyrir gildistöku framkvæmdarreglugerðarinnar og eru 
tilgreind í 5. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 574/72, skulu 
gilda áfram að því er varðar samskipti milli þessara 
aðildarríkja, að því tilskildu að þau séu einnig tilgreind í 
1. viðauka við framkvæmdarreglugerðina. 

10. gr. 

Komið í veg fyrir að bætur skarist 

Þrátt fyrir önnur ákvæði í grunnreglugerðinni skal, þegar bætur 
sem greiddar eru samkvæmt löggjöf tveggja eða fleiri 
aðildarríkja eru lækkaðar, felldar niður tímabundið eða 
afturkallaðar með gagnkvæmum hætti, deila í fjárhæðina, sem 
ekki á að greiða samkvæmt ítrustu beitingu reglna um lækkun, 
tímabundna niðurfellingu eða afturköllun, sem mælt er fyrir um 
í löggjöf viðkomandi aðildarríkja, með fjölda bóta sem lækkun, 
tímabundin niðurfelling eða afturköllun tekur til.  

11. gr. 

Þættir til ákvörðunar búsetu 

1. Þegar upp kemur ágreiningur milli stofnana tveggja eða 
fleiri aðildarríkja um ákvörðun á búsetu einstaklings, sem 
heyrir undir grunnreglugerðina, skulu þessar stofnanir ákvarða 
með samkomulagi hvar helstu hagsmunir hlutaðeigandi 
einstaklings eru með heildarmati á öllum fyrirliggjandi 
upplýsingum um málsatvik sem geta tekið til, eftir því við á: 

a) hversu lengi og samfellt viðkomandi hefur verið á 
yfirráðasvæði viðkomandi aðildarríkis, 

b) aðstæðna einstaklingsins, þ.m.t.: 

i. eðli og sérkenni allrar stundaðrar starfsemi, einkum 
staðurinn þar sem starfsemin er yfirleitt stunduð á, 
stöðugleiki starfseminnar og tímalengd allra 
verksamninga, 

ii. fjölskyldustaða og fjölskyldutengsl, 

iii. vinna við alla ólaunaða starfsemi, 

iv. ef um er að ræða námsmenn, hvaðan þeir fá tekjur, 

v. húsnæðisaðstæður, sérstaklega hversu stöðugar þær 
eru, 

vi. aðildarríkið þar sem einstaklingurinn telst vera búsettur 
í skattalegum tilgangi. 

2. Ef forsendur mismunandi viðmiða, að teknu tilliti til 
staðreynda sem málið varða eins og þær eru settar fram 1. mgr., 
leiða ekki til samkomulags milli viðkomandi stofnana skal líta 
til fyrirætlunar einstaklingsins, eins og hún birtist út frá 
staðreyndum og aðstæðum, einkum skal telja þær ástæður, sem 
urðu til þess að einstaklingurinn ákvað að flytja, mikilvægar til 
að ákvarða raunverulegan búsetustað hans. 

12. gr. 

Söfnun tímabila 

1. Við beitingu 6. gr. grunnreglugerðarinnar skal þar til bær 
stofnun snúa sér til þeirra stofnana í aðildarríkjunum, sem setja 
þá löggjöf sem hlutaðeigandi einstaklingur heyrir undir, til að 
ákvarða öll tímabil sem lokið er samkvæmt löggjöf þeirra. 

2. Tímabilum trygginga, atvinnu, sjálfstæðrar starfsemi eða 
búsetu, eftir því sem við á, sem lokið er samkvæmt löggjöf 
aðildarríkis, skal bætt við tímabilin, sem lokið er samkvæmt 
löggjöf annars aðildarríkis, svo fremi það sé nauðsynlegt við 
beitingu 6. gr. grunnreglugerðarinnar og að því tilskildu að 
þessi tímabil skarist ekki. 

3. Skarist trygginga- eða búsetutímabil, sem lokið hefur verið 
samkvæmt löggjöf aðildarríkis um skyldutryggingar, við 
tímabil frjálsra eða frjálsra viðvarandi trygginga sem lokið 
hefur verið samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis er einungis 
skyldutryggingatímabilið metið. 

4. Skarist trygginga- eða búsetutímabil, annað en jafngilt 
tímabil sem lokið er samkvæmt löggjöf aðildarríkis, við jafngilt 
tímabil á grundvelli löggjafar annars aðildarríkis skal einungis 
meta það tímabil sem er ekki jafngilt tímabil.  
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5. Öll tímabil sem farið er með sem jafngild tímabil 
samkvæmt löggjöf tveggja eða fleiri aðildarríkja skulu einungis 
metin af stofnun aðildarríkisins sem setti þá löggjöf sem 
einstaklingurinn er skyldutryggður samkvæmt næst á undan 
umræddu tímabili. Ef hlutaðeigandi einstaklingur var ekki 
skyldutryggður samkvæmt löggjöf aðildarríkis á undan þessu 
tímabili skal tímabilið metið af stofnun aðildarríkisins sem setti 
þá löggjöf sem hlutaðeigandi einstaklingur var skyldutryggður 
samkvæmt í fyrsta sinn eftir það tímabil. 

6. Ef ekki er hægt að ákvarða nákvæmlega ákveðin trygginga- 
eða búsetutímabil, sem lokið er samkvæmt löggjöf aðildarríkis, 
skal litið svo á að þau tímabil skarist ekki við trygginga- eða 
búsetutímabil, sem lokið er samkvæmt löggjöf annars 
aðildarríkis, og skulu þau metin þegar það reynist hagstætt fyrir 
hlutaðeigandi einstakling, að því tilskildu að hægt sé að taka 
tillit til þeirra á sanngjarnan hátt. 

13. gr. 

Reglur um umreikning tímabila 

1. Ef tímabil, sem lokið er samkvæmt löggjöf aðildarríkis, eru 
tilgreind í öðrum einingum en þeim sem kveðið er á um í 
löggjöf annars aðildarríkis skal, við nauðsynlegan umreikning 
fyrir uppsöfnunina skv. 6. gr. grunnreglugerðarinnar, fylgja 
eftirfarandi reglum: 

a) tímabilið, sem skal notað sem grunnur fyrir umreikninginn, 
er það tímabil sem stofnun aðildarríkisins, sem setti þá 
löggjöf sem viðkomandi heyrði undir á tímabilinu sem 
lokið var, tilkynnti, 

b) ef um er að ræða kerfi, þar sem tímabilin eru tilgreind í 
dögum, skal umreikningur úr dögum í aðrar einingar, og 
öfugt, svo og á milli ólíkra kerfa sem byggjast á dögum, 
vera samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Kerfi 
byggt á 

Einn 
dagur 
sam-

svarar 

Ein vika 
samsvarar 

Einn 
mánuður 

samsvarar 

Ársfjórð-
ungur 

samsvarar 

Hámarks-
fjöldi daga 

í 
almanaks-

ári 

5 dögum 9 klst. 5 dögum 22 
dögum 

66 
dögum 264 dagar 

6 dögum 8 klst. 6 dögum 26 
dögum 

78 
dögum 312 dagar 

7 dögum 6 klst. 7 dögum 30 
dögum 

90 
dögum 360 dagar 

c) ef um er að ræða kerfi þar sem tímabil eru tilgreind í öðrum 
einingum en dögum,  

i. teljast þrír mánuðir eða þrettán vikur jafngilda 
ársfjórðungi og öfugt, 

ii. telst eitt ár jafngilda fjórum ársfjórðungum, 12 
mánuðum eða 52 vikum og öfugt, 

iii. við umreikning á vikum yfir í mánuði, og öfugt, skal 
umreikna vikur og mánuði yfir í daga samkvæmt 
umreikningsreglum þeirra kerfa sem byggjast á sex 
dögum í b-lið töflunnar, 

d) ef um er að ræða tímabil, sem tilgreind eru í brotum, skulu 
tölurnar umreiknaðar í næstu lægri heilu tölueiningu með 
því að beita reglunum sem um getur í b- og c-lið. Umreikna 
skal brot úr árum yfir í mánuði nema kerfið, sem um ræðir, 
byggist á ársfjórðungum, 

e) ef niðurstaða umreiknings, samkvæmt þessari málsgrein, er 
brot úr einingu skal nota næstu hærri heilu tölueiningu sem 
niðurstöðu umreikningsins samkvæmt þessari málsgrein. 

2. Beiting 1. mgr. skal ekki hafa það í för með sér að þau 
tímabil, sem lokið hefur verið á einu almanaksári, verði samtals 
lengri en sá fjöldi daga sem taldir eru upp í síðasta dálki 
töflunnar í b-lið 1. mgr., 52 vikur eða 12 mánuðir eða fjórir 
ársfjórðungar. 

Ef tímabilin, sem á að umreikna, samsvara hámarksfjölda 
árstímabila samkvæmt löggjöf aðildarríkisins þar sem 
tímabilinu lauk skal beiting 1. mgr. ekki, innan eins 
almanaksárs, leiða til tímabila sem eru styttri en mögulega 
hæsti árafjöldi tímabila sem kveðið er á um í viðkomandi 
löggjöf. 

3. Umreikningurinn skal annaðhvort gerður einu sinni fyrir öll 
tilkynnt uppsöfnuð tímabil eða fyrir hvert ár, ef tímabilin eru 
tilkynnt frá ári til árs.  

4. Þegar stofnun tilkynnir tímabil, sem tilgreind eru í dögum, 
skal hún samtímis greina frá því hvort hennar kerfi byggist á 
fimm dögum, sex dögum eða sjö dögum.  

II. BÁLKUR 

ÁKVÖRÐUN UM HVAÐA LÖGGJÖF SKULI BEITA 

14. gr. 

Atriði er varða  12. og 13. gr. grunnreglugerðarinnar 

1. Að því er varðar beitingu 1. mgr. 12. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal „einstaklingur, sem starfar sem 
launþegi í aðildarríki fyrir hönd vinnuveitanda sem stundar að 
jafnaði starfsemi sína þar og er sendur til annars aðildarríkis til 
starfa fyrir vinnuveitandann“ eiga við um einstakling sem er 

ráðinn til starfa með það að markmiði að hann sé sendur til 
starfa í öðru aðildarríki, að því tilskildu að strax áður en starf 
hans hefst heyri hann þegar undir löggjöf aðildarríkisins þar 
sem vinnuveitandi hans hefur staðfestu. 

2. Að því er varðar beitingu 1. mgr. 12. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal setningin „sem stundar að jafnaði 
starfsemi sína þar“ eiga við um vinnuveitanda sem stundar að 
jafnaði verulega starfsemi, aðra en eingöngu innri stjórnun, á 
yfirráðasvæði aðildarríkisins þar sem hann hefur staðfestu, að 
teknu tilliti til allra viðmiða sem einkenna starfsemina sem 
viðkomandi fyrirtæki stundar. Viðkomandi viðmið 
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verða að vera sniðin að sérkennum hvers vinnuveitanda um sig 
og raunverulegu inntaki starfseminnar sem er stunduð. 

3. Að því er varðar beitingu á 2. mgr. 12. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal „einstaklingur, sem starfar að 
jafnaði sem sjálfstætt starfandi einstaklingur“ eiga við um 
einstakling sem að jafnaði stundar verulega starfsemi á 
yfirráðasvæði aðildarríkisins þar sem hann hefur staðfestu. 
Sérstaklega þarf þessi einstaklingur að hafa starfað um þó 
nokkurn tíma fyrir þann dag sem hann óskar eftir að nýta sér 
ákvæði þeirrar greinar og á meðan á tímabil tímabundinnar 
starfsemi í öðru aðildarríki stendur verður hann að halda áfram 
að uppfylla kröfurnar til að starfa í aðildarríkinu þar sem hann 
hefur staðfestu til þess að geta stundað starfsemina áfram eftir 
endurkomu. 

4. Að því er varðar beitingu 2. mgr. 12. gr. 
grunnreglugerðarinnar skulu viðmiðin til að ákvarða hvort 
starfsemin, sem sjálfstætt starfandi einstaklingur fer til að 
stunda í öðru aðildarríki, sé „svipuð“ þeirri sem hann stundar 
að öllu jöfnu, vera raunverulegt inntak slíkrar starfsemi fremur 
en sú merking á starfi launþega eða sjálfstæðri starfsemi sem 
annað aðildarríki kann að gefa því. 

5. Að því er varðar beitingu 1. mgr. 13. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal einstaklingur, sem „starfar að 
jafnaði sem launþegi í tveimur aðildarríkjum eða fleirum“, eiga 
sérstaklega við um einstakling sem: 

a) viðheldur starfsemi í einu aðildarríki á sama tíma og hann 
stundar aðra óskylda starfsemi í einu eða fleiri 
aðildarríkjum, óháð því hversu lengi starfsemin varir og 
eðli hennar, 

b) stundar til skiptis, að undanskilinni jaðarstarfsemi, í 
tveimur eða fleiri aðildarríkjum, óháð því hversu oft eða 
hversu reglulega víxlunin á sér stað. 

6. Að því er varðar beitingu 2. mgr. 13. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal einstaklingur sem „starfar að 
jafnaði sem sjálfstætt starfandi í tveimur aðildarríkjum eða 
fleirum“ eiga sérstaklega við um einstakling sem stundar 
samtímis eða á víxl eina eða fleiri tegundir sjálfstæðrar 
starfsemi, óháð eðli starfseminnar, í tveimur eða fleiri 
aðildarríkjum. 

7. Að því er varðar sundurgreiningu starfseminnar skv. 5. og 
6. mgr. frá kringumstæðunum sem lýst er í 1. og 2. mgr. 12. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal tímalengd starfseminnar í einu eða 
fleiri aðildarríkjum (hvort hún er varanleg, tilfallandi eða 
tímabundin) ráða úrslitum. Hvað þetta varðar skal gera 
heildarmat á öllum viðkomandi þáttum, þ.m.t. sérstaklega hvað 
varðar launþega, vinnustaðinn eins og hann er skilgreindur í 
ráðningasamningnum. 

8. Að því er varðar beitingu 1. og 2. mgr. 13. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal „verulegur hluti starfa launþega eða 
sjálfstætt starfandi einstaklings“, sem fram fer í aðildarríki, 
merkja, mælanlega, verulegur hluti allrar starfsemi sem 

launþeginn eða sjálfstætt starfandi einstaklingurinn stundar þar, 
án þess að það sé endilega meirihluti starfseminnar. 

Til að ákvarða hvort verulegur hluti starfseminnar er stundaður 
í aðildarríki skal taka tillit til eftirfarandi leiðbeinandi viðmiða: 

a) ef um er að ræða starf launþega, vinnutíma og/eða 
launakjara og 

b) ef um er að ræða starf sjálfstætt starfandi einstaklings, 
veltu, vinnutíma, hversu oft þjónusta er veitt og/eða tekna. 
Innan ramma heildarmats telst það vera vísbending um að 
verulegur hluti starfseminnar fari ekki fram í viðkomandi 
aðildarríki ef framangreind viðmið reynast vera minna en 
25%. 

9. Að því er varðar beitingu b-liðar 2. mgr. 13. gr. 
grunnreglugerðarinnar skulu „helstu hagsmunir“ í starfi 
sjálfstætt starfandi einstaklings ákvarðaðir með því að taka tillit 
til allra þátta í atvinnustarfsemi þess einstaklings, nánar tiltekið 
hvar föst eða varanleg starfsstöð er staðsett, hvað einkennir 
venjulega þá starfsemi sem stunduð er eða tímalengdar hennar, 
hversu oft þjónusta er veitt og fyrirætlan hlutaðeigandi 
einstaklings eins og hún birtist í öllum kringumstæðum. 

10. Til að ákvarða gildandi löggjöf skv. 8. og 9. mgr. skulu 
viðkomandi stofnanir taka tilliti til áætlaðra aðstæðna næstu 12 
almanaksmánaða. 

11. Ef einstaklingur stundar starf sitt sem launþegi í tveimur 
eða fleiri aðildarríkjum á vegum vinnuveitanda, sem hefur 
staðfestu utan yfirráðasvæðis Bandalagsins, og þessi 
einstaklingur býr í aðildarríki án þess að stunda verulega 
starfsemi þar skal hann heyra undir löggjöf 
búsetuaðildarríkisins. 

15. gr. 

Málsmeðferðarreglur við beitingu b- og d-liðar 3. mgr. og 
4. mgr. 11. gr. og 12. gr. grunnreglugerðarinnar (um 

tilhögun upplýsingamiðlunar til viðkomandi stofnana) 

1. Ef ekki er kveðið á um annað í 16. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, þegar einstaklingur stundar 
starf sitt í aðildarríki öðru en viðkomandi aðildarríki skv. II. 
bálki grunnreglugerðarinnar, skal vinnuveitandinn eða 
hlutaðeigandi einstaklingur, í þeim tilvikum þegar 
einstaklingur starfar ekki sem launþegi, gera þar til bærri 
stofnun aðildarríkisins, sem setur löggjöfina sem gildir, grein 
fyrir því fyrir fram þar sem því verður mögulega við komið. 
Stofnunin skal án tafar gera upplýsingar um þá löggjöf, sem 
gildir um hlutaðeigandi einstakling skv. b-lið 3. mgr. 11. gr. 
eða 12. gr. grunnreglugerðarinnar, aðgengilegar hlutaðeigandi 
einstaklingi og stofnuninni sem tilnefnd er af þar til bæru 
yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem starfsemin er stunduð. 

2. Ákvæði 1. mgr. skulu gilda að breyttu breytanda að því er 
varðar einstaklinga sem heyra undir d-lið 3. mgr. 11. gr. 
grunnreglugerðarinnar.  
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3. Vinnuveitandi í skilningi 4. mgr. 11. gr. 
grunnreglugerðarinnar, sem hefur launþega um borð í skipi 
sem siglir undir fána annars aðildarríkis, skal upplýsa þar til 
bæru stofnunina í aðildarríkinu, sem setur löggjöfina sem gildir 
þar, fyrir fram þegar það reynist mögulegt. Sú stofnun skal án 
tafar gera upplýsingar um löggjöfina, sem gilda um 
hlutaðeigandi einstakling skv. 4. mgr. 11. gr. 
grunnreglugerðarinnar, aðgengilegar stofnuninni sem tilnefnd 
hefur verið af lögbæru yfirvaldi þess aðildarríkis þar sem 
skipið, sem launþeginn starfar á, er skráð. 

16. gr. 

Málsmeðferð við beitingu 13. gr. grunnreglugerðarinnar 

1. Einstaklingur, sem stundar starfsemi í tveimur 
aðildarríkjum eða fleiri, skal tilkynna það til þeirrar stofnunar 
sem tilnefnd er af lögbæru yfirvaldi búsetuaðildarríkisins. 

2. Tilnefnd stofnun á búsetustað skal án tafar ákvarða hvaða 
löggjöf hlutaðeigandi einstaklingur heyrir undir  

með hliðsjón af 13. gr. grunnreglugerðarinnar og 14. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. Þessi fyrsta ákvörðun skal vera 
til bráðabirgða. Stofnunin skal tilkynna tilnefndu stofnununum 
í þeim aðildarríkjum þar sem starfsemin er stunduð um 
bráðabirgðaákvörðun sína. 

3. Bráðabirgðaákvörðun um gildandi löggjöf, sem kveðið er á 
um í 2. mgr., skal verða endanleg innan tveggja mánaða frá því 
að stofnununum, sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna tilnefna, 
er tilkynnt um hana í samræmi við 2. mgr., nema endanleg 
ákvörðun um löggjöfina hafi þá þegar verið tekin á grundvelli 
4. mgr. eða a.m.k. ein af viðkomandi stofnunum tilkynni 
stofnuninni, sem lögbært yfirvald búsetuaðildarríkisins hefur 
tilnefnt, við lok tveggja mánaða tímabilsins, að hún geti enn 
ekki samþykkt ákvörðunina eða hafi aðra skoðun á málinu. 

4. Þegar óvissa um ákvörðun um gildandi löggjöf gerir það að 
verkum að koma verður á samskiptum milli stofnana eða 
yfirvalda tveggja eða fleiri aðildarríkja, að beiðni einnar eða 
fleiri stofnana, sem lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkja 
eða lögbær yfirvöld sjálf tilnefna, skal löggjöfin, sem 
hlutaðeigandi einstaklingur heyrir undir, ákvörðuð með 
samkomulagi aðila með hliðsjón af 13. gr. 
grunnreglugerðarinnar og viðkomandi ákvæðum 14. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Ef upp kemur ágreiningur milli stofnana eða viðkomandi 
lögbærra yfirvalda skulu þessir aðilar leitast við að ná 
samkomulagi í samræmi við framangreind skilyrði og 6. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar skal gilda. 

5. Þar til bær stofnun þess aðildarríkis, sem setur þá löggjöf 
sem gildir, hvort heldur er til bráðabirgða eða endanlega, skal 
án tafar tilkynna hlutaðeigandi einstaklingi það. 

6. Ef hlutaðeigandi einstaklingur veitir ekki þær upplýsingar, 
sem um getur í 1. mgr., skal beita þessari grein að frumkvæði 
þeirrar stofnunar, sem lögbært yfirvald búsetuaðildarríkisins 
tilnefnir, jafnskjótt og hún hefur metið stöðu þessa einstaklings, 
e.t.v. fyrir milligöngu annarrar viðkomandi stofnunar. 

17. gr. 

Málsmeðferð við beitingu 15. gr. grunnreglugerðarinnar 

Samningsbundnir starfsmenn Evrópubandalaganna skulu nýta 
réttinn til að velja, sem kveðið er á um í 15. gr. 
grunnreglugerðarinnar, við gerð ráðningarsamnings. Þau 
yfirvöld sem sjá um gerð slíks samnings skulu tilkynna það 
tilnefndri stofnun aðildarríkisins sem setur þá löggjöf sem 
samningsbundnir starfsmenn Evrópubandalaganna hafa kosið 
að heyra undir. 

18. gr. 

Málsmeðferð við beitingu 16. gr. grunnreglugerðarinnar 

Beiðni vinnuveitanda eða hlutaðeigandi einstaklings um 
undanþágur frá 11.-15. gr. grunnreglugerðarinnar skal senda, 
fyrir fram hvenær sem unnt er, til lögbærra yfirvalda eða aðila 
sem aðildarríkið, sem setur löggjöfina sem launþeginn eða 
hlutaðeigandi einstaklingur kýs að falla undir, tilnefnir. 

19. gr. 

Tilhögun upplýsingamiðlunar til hlutaðeigandi einstaklinga 
og vinnuveitenda 

1. Þar til bær stofnun aðildarríkisins, sem setur löggjöfina sem 
kemur til með að gilda skv. II. bálki grunnreglugerðarinnar, 
skal tilkynna hlutaðeigandi einstaklingi og, eftir því sem við á, 
vinnuveitanda/-veitendum hans um þær skyldur sem mælt er 
fyrir um í þeirri löggjöf. Stofnunin skal veita nauðsynlega 
aðstoð til að ljúka þeim formsatriðum sem krafist er samkvæmt 
þeirri löggjöf. 

2. Að beiðni hlutaðeigandi einstaklings eða vinnuveitandans 
skal þar til bær stofnun aðildarríkisins, sem setur löggjöfina 
sem gildir skv. II. bálki grunnreglugerðarinnar, leggja fram 
staðfestingu um að löggjöfin eigi við og tilgreina, eftir því sem 
við á, gildistíma og skilyrði. 

20. gr. 

Samvinna milli stofnana 

1. Viðkomandi stofnun skal miðla til þar til bærrar stofnunar 
aðildarríkisins, sem setur löggjöfina sem hlutaðeigandi 
einstaklingur heyrir undir skv. II. bálki grunnreglugerðarinnar, 
þeim upplýsingum sem krafist er til að fastsetja frá og með 
hvaða degi löggjöfin öðlast gildi og iðgjöldin sem 
einstaklingurinn og vinnuveitandi/vinnuveitendur hans eru 
skyldugir til að greiða samkvæmt þeirri löggjöf.  
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2. Þar til bær stofnun aðildarríkisins, sem setur löggjöfina sem 
beita á gagnvart einstaklingnum skv. II. bálki 
grunnreglugerðarinnar, skal gera upplýsingarnar, um það frá 
hvaða degi löggjöfin kemur til framkvæmda, aðgengilegar 
þeirri stofnun sem tilnefnd er af lögbæru yfirvald í aðildarríki, 
sem setti þá löggjöf sem einstaklingurinn heyrði síðast undir. 

21. gr. 

Skyldur vinnuveitanda 

1. Vinnuveitandi, sem er með skráða skrifstofu eða starfstöð 
utan lögbæra aðildarríkisins, skal uppfylla allar skuldbindingar 
vegna launþega sinna sem mælt er fyrir um í þeirri löggjöf sem  

gildir um launþega hans, einkum skuldbindingu um að greiða 
þau iðgjöld sem löggjöfin kveður á um eins og hann hefði 
skráða skrifstofu eða starfstöð í lögbæra aðildarríkinu. 

2. Vinnuveitandi, sem er ekki með starfstöð í því aðildarríki 
sem setur löggjöfina sem gildir, og launþeginn geta gert með 
sér samkomulag um að vinnuveitandinn geti uppfyllt 
skuldbindingar sínar gagnvart honum hvað varðar greiðslur 
iðgjalda, þó með fyrirvara um grundvallarskuldbindingar 
vinnuveitandans. Vinnuveitandinn skal senda tilkynningu um 
slíkt fyrirkomulag til þar til bærrar stofnunar í því aðildarríki. 

III. BÁLKUR 

SÉRÁKVÆÐI UM ÝMSA BÓTAFLOKKA 

I. KAFLI 

Sjúkrabætur, bætur til mæðra vegna meðgöngu og 
fæðingar og jafngildar bætur til feðra 

22. gr. 

Almenn framkvæmdarákvæði 

1. Lögbær yfirvöld eða stofnanir skulu tryggja að allar 
nauðsynlegar upplýsingar séu gerðar aðgengilegar hinum 
tryggða að því er varðar málsmeðferðarreglur og aðstæður til 
að veita aðstoð ef tekið er við slíkri aðstoð á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis en þess þar sem þar til bær stofnun er. 

2. Þrátt fyrir a-lið 5. gr. grunnreglugerðarinnar getur 
aðildarríki einungis orðið ábyrgt fyrir kostnaði bóta í samræmi 
við 22. gr. grunnreglugerðarinnar ef hinn tryggði hefur 
annaðhvort lagt fram umsókn um lífeyri samkvæmt löggjöf 
þess aðildarríkis eða ef hann fær lífeyri samkvæmt löggjöf 
aðildarríkisins í samræmi við 23.–30. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

23. gr. 

Ákvæði um hvaða kerfi skuli beita þegar til eru fleiri en eitt 
kerfi í búsetu- eða dvalaraðildarríkinu Ef löggjöf búsetu- 
eða dvalaraðildarríkis nær yfir fleiri en eitt bótakerfi fyrir 
tryggingar vegna veikinda eða vegna meðgöngu og fæðingar 
eða til móður eða föður fyrir fleiri ein einn hóp tryggðra 
einstaklinga skulu ákvæðin sem gilda skv. 17. gr., 19. gr. (1. 
mgr.), 20. gr., 22. gr., 24. gr. og 26. gr. grunnreglugerðarinnar 
vera samkvæmt löggjöfinni um almennt kerfi fyrir launþega. 

24. gr. 

Búseta í öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki 

1. Við beitingu 17. gr. grunnreglugerðarinnar skal hinum 
tryggða og/eða aðstandendum hans vera skylt að skrá sig hjá 
stofnun á búsetustað.  Rétturinn til aðstoðar í búsetuaðildarríki 
skal vottfestur með skjali sem þar til bær stofnun gefur út að 
beiðni hins tryggða eða að beiðni stofnunar á búsetustað. 

2. Skjalið, sem um getur í 1. mgr., skal gilda þangað til þar til 
bær stofnun tilkynnir stofnun á búsetustað um ógildingu þess. 
Stofnun á búsetustað skal tilkynna þar til bæru stofnuninni um 
allar skráningar skv. 1. mgr. og um allar breytingar eða 
ógildingu á skráningunni. 

3. Þessi grein gildir að breyttu breytanda um einstaklinga sem 
um getur í 22., 24., 25. og 26. gr. grunnreglugerðarinnar. 

25. gr. 

Dvöl í öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki 

A. Málsmeðferð og umfang réttarins 

1. Við beitingu 19. gr. grunnreglugerðarinnar skal hinn 
tryggði afhenda þeim sem veitir heilbrigðisaðstoð í 
aðildarríkinu þar sem dvalið er skjal sem þar til bær stofnun 
gefur út og þar sem tilgreindur er réttur hans til aðstoðar. Ef 
hinn tryggði hefur ekki slíkt skjal undir höndum skal stofnun á 
dvalarstað, komi fram beiðni um slíkt eða ef það er að öðru 
leyti nauðsynlegt, snúa sér til þar til bæru stofnunarinnar í því 
skyni að útvega það.  
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2. Í skjalinu skal koma fram að hinn tryggði eigi rétt á aðstoð 
samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 19. gr. 
grunnreglugerðarinnar með sömu skilmálum og eiga við um 
einstaklinga sem tryggðir eru samkvæmt löggjöf 
dvalaraðildarríkis. 

3. Aðstoðin, sem um getur í 1. mgr. 19. gr. 
grunnreglugerðarinnar, á við um þá aðstoð sem veitt er í 
dvalaraðildarríkinu, í samræmi við löggjöf þess, og sem verður 
nauðsynleg af læknisfræðilegum ástæðum, með það að 
markmiði að koma í veg fyrir að hinn tryggði sé neyddur til að 
snúa til baka til lögbæra aðildarríkisins, áður en áætlaðri dvöl 
hans lýkur, til að fá nauðsynlega meðferð. 

B. Málsmeðferð og tilhögun við greiðslu kostnaðar og 
endurgreiðslu vegna aðstoðar 

4. Ef hinn tryggði hefur í raun, að öllu leyti eða að hluta til, 
borið kostnað vegna aðstoðar sem er veitt innan ramma 19. gr. 
grunnreglugerðarinnar og ef löggjöfin, sem stofnun á 
dvalarstað beitir, leyfir endurgreiðslu á kostnaðinum til hins 
tryggða getur hann sent umsókn um endurgreiðslu til stofnunar 
á dvalarstað.    Í því tilviki skal stofnunin endurgreiða 
einstaklingnum beint fjárhæð þess kostnaðar sem svarar til 
aðstoðarinnar innan þeirra marka og samkvæmt þeim 
endurgreiðslutaxta sem mælt er fyrir um í löggjöfinni sem hún 
starfar eftir. 

5. Ef beiðni um endurgreiðslu slíks kostnaðar hefur ekki 
borist beint frá stofnun á dvalarstað skal þar til bær stofnun 
endurgreiða hlutaðeigandi einstaklingi þann kostnað, sem 
stofnað var til, í samræmi við þann endurgreiðslutaxta sem 
stofnun á dvalarstað beitir eða þá fjárhæð sem endurgreiða 
hefði átt stofnun á dvalarstað ef 62. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar hefði átt við í þessu tilviki. 
Stofnun á dvalarstað skal útvega þar til bæru stofnuninni, komi 
fram beiðni þar um, allar nauðsynlegar upplýsingar um þennan 
taxta eða fjárhæðir. 

6. Þrátt fyrir 5. mgr. getur þar til bæra stofnunin ábyrgst 
endurgreiðslu kostnaðar, sem stofnað er til, innan þeirra marka 
og samkvæmt þeim endurgreiðslutaxta sem mælt er fyrir um í 
löggjöfinni sem hún starfar eftir, að því tilskildu að hinn 
tryggði hafi samþykkt að þessu ákvæði verði beitt gagnvart 
honum. 

7. Ef ekki er kveðið á um endurgreiðslu í löggjöf 
dvalaraðildarríkis skv. 4. og 5. mgr. í viðkomandi tilviki getur 
þar til bær stofnun endurgreitt kostnaðinn innan þeirra marka 
og samkvæmt þeim endurgreiðslutaxta, sem mælt er fyrir um í 
löggjöfinni sem hún starfar eftir, án samþykkis hins tryggða. 

8. Endurgreiðsla til hins tryggða skal ekki í neinu tilviki vera 
hærri en fjárhæð raunverulegs útlagðs kostnaðar sem hann/hún 
hefur stofnað til. 

9. Ef um veruleg útgjöld er að ræða getur þar til bæra 
stofnunin greitt hinum tryggða tiltekna fyrirframgreiðslu 
jafnskjótt og sá einstaklingur leggur fram umsókn um 
endurgreiðslu hjá henni. 

C. Aðstandendur 

10. Ákvæði 1.-9. mgr. gilda að breyttu breytanda um 
aðstandendur hins tryggða. 

26. gr. 

Fyrirframákveðin meðferð 

A. Málsmeðferð við leyfisveitingar 

1. Að því er varðar beitingu 1. mgr. 20. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal hinn tryggði afhenda stofnun á 
dvalarstað skjal sem þar til bær stofnun gefur út. Að því er 
varðar þessa grein merkir „þar til bær stofnun“ stofnun sem ber 
kostnað af áætlaðri meðferð;  í þeim tilvikum, sem um getur í 
4. mgr. 20. gr. og 5. mgr. 27. gr. grunnreglugerðarinnar, þar 
sem aðstoð, sem er veitt í búsetuaðildarríki, er endurgreidd á 
grunni fastrar fjárhæðar, merkir „þar til bær stofnun“ stofnun á 
búsetustað. 

2. Ef hinn tryggði er ekki búsettur í lögbæra aðildarríkinu skal 
hann biðja um heimild frá stofnun á búsetustað sem sendir hana 
tafarlaust áfram til þar til bærrar stofnunar. 

Í því tilviki skal stofnun á búsetustað staðfesta með yfirlýsingu 
hvort skilyrðunum, sem sett eru fram í öðrum málslið 2. mgr. 
20. gr. grunnreglugerðarinnar, er fullnægt í búsetuaðildarríkinu. 

Þar til bær stofnun getur einungis neitað að veita umbeðið leyfi 
ef þeim skilyrðum, sem sett eru fram í öðrum málslið 2. mgr. 
20. gr. grunnreglugerðarinnar, hefur ekki verið fullnægt í 
búsetuaðildarríki hins tryggða að mati stofnunar á búsetustað 
eða ef lögbæra aðildarríkið sjálft getur veitt sömu meðferð 
innan þeirra tímamarka sem réttlæta má læknisfræðilega miðað 
við núverandi heilsufarsástand hans og líklega framvindu 
sjúkdómsins. 

Þar til bær stofnun skal tilkynna stofnun á búsetustað um 
ákvörðun sína. 

Ef svar berst ekki innan þess frests, sem settur er í 
landslöggjöf, skal líta svo á að þar til bær stofnun hafi veitt 
leyfið. 

3. Ef hinn tryggði er ekki búsettur í lögbæru aðildarríki, en 
hefur þörf fyrir brýna lífsnauðsynlega meðferð og ekki er hægt 
að synja um leyfi samkvæmt öðrum málslið 2. mgr. 20. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal stofnun á búsetustað veita leyfið 
fyrir hönd þar til bæru stofnunarinnar og tilkynna þar til bæru 
stofnuninni um það þegar í stað. 

Þar til bær stofnun skal samþykkja niðurstöður og 
meðferðarúrræði þeirra lækna sem stofnun á búsetustað, sem 
gefur út leyfið, hefur samþykkt í tengslum við brýna þörf á 
lífsnauðsynlegri meðferð. 

4. Hvenær sem er, meðan á málsmeðferð um veitingu 
leyfisins stendur, skal þar til bær stofnun halda þeim rétti að 
láta lækni í dvalar- eða búsetuaðildarríkinu, sem hún sjálf 
velur, skoða hinn tryggða. 

5. Stofnun á dvalarstað skal, með fyrirvara um ákvarðanir um 
leyfi, tilkynna þar til bærri stofnun ef svo virðist sem það sé 
læknisfræðilega viðeigandi að bæta við þá meðferð sem fellur 
undir fyrirliggjandi leyfi.  
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B. Greiðsla kostnaðar vegna aðstoðar sem hinn tryggði 
stofnar til 

6. Með fyrirvara um 7. mgr. gilda 4. og 5. mgr. 25. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar að breyttu breytanda. 

7. Ef hinn tryggði hefur í raun borið kostnað, í heild eða að 
hluta, af leyfðri læknismeðferð og sá kostnaður, sem þar til bær 
stofnun er skyldug til að endurgreiða stofnun á dvalarstað eða 
hinum tryggða skv. 6. mgr. (raunkostnaður), er lægri en sá 
kostnaður sem þar til bær stofnun hefði borið vegna sömu 
meðferðar í lögbæra aðildarríkinu (grundvallarkostnaður), skal 
þar til bær stofnun endurgreiða, samkvæmt beiðni, 
meðferðarkostnað sem hinn tryggði hefur stofnað til, allt að 
þeirri fjárhæð sem hugsaði kostnaðurinn er hærri en 
raunkostnaður. Endurgreiðslufjárhæðin má hins vegar ekki 
vera hærri en raunkostnaður hins tryggða og getur miðast við 
þá fjárhæð sem hinn tryggði hefði orðið að greiða ef meðferðin 
hefði ekki verið veitt í lögbæra aðildarríkinu. 

C. Greiðsla ferða- og dvalarkostnaðar sem hluta af áætlaðri 
meðferð 

8. Ef kveðið er á um í landslöggjöf, sem þar til bær stofnun 
starfar eftir, endurgreiðslu ferða- og dvalarkostnaðar sem 
óaðskiljanlegs hluta meðferðar hins tryggða skal sú stofnun 
taka á sig kostnað vegna hlutaðeigandi einstaklings og, ef 
nauðsyn krefur, vegna einstaklings sem verður að fylgja honum 
þegar leyfi til meðferðar í öðru aðildarríki hefur fengist. 

D. Aðstandendur 

9. Ákvæði 1.-8. mgr. skulu gilda að breyttu breytanda um 
aðstandendur hinna tryggðu. 

27. gr. 

Bætur í peningum vegna óvinnufærni þegar dvalið er eða 
búið í öðru aðildarríki en lögbæru ríki 

A. Málsmeðferð sem hinum tryggða ber að fylgja 

1. Ef þess er krafist í löggjöf lögbæra aðildarríkisins að hinn 
tryggði framvísi vottorði til að eiga rétt á bótum í peningum 
vegna óvinnufærni skv. 1. mgr. 21. gr. grunnreglugerðarinnar 
skal hinn tryggði biðja þann lækni í búsetuaðildarríkinu, sem 
lagði mat á heilsufar hans, um að votta óvinnufærni hans og 
hversu lengi hún muni að líkindum vara. 

2. Hinn tryggði skal senda vottorðið til þar til bærrar 
stofnunar innan þess frests sem mælt er fyrir um í löggjöf 
lögbæra aðildarríkisins. 

3. Ef læknar, sem veita meðferð í búsetuaðildarríkinu, gefa 
ekki út vottorð um óvinnufærni en slíkra vottorða er krafist 
samkvæmt löggjöf lögbæra aðildarríkisins skal hlutaðeigandi 
einstaklingur sækja um það beint til stofnunar á búsetustað. Sú 
stofnun skal þegar í stað gera ráðstafanir til að fá 

læknisfræðilegt mat á óvinnufærni einstaklingsins og að gengið 
verði frá vottorðinu sem um getur í 1. mgr. Vottorðið skal 
þegar í stað framsent til þar til bærrar stofnunar. 

4. Framsending skjalsins, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., 
skal ekki veita hinum tryggða undanþágu frá því að uppfylla 
þær skyldur sem kveðið er á um í gildandi löggjöf, einkum með 
tilliti til vinnuveitanda hans. Eftir því sem við á getur 
vinnuveitandi og/eða þar til bær stofnun leitað til launþegans 
um að taka þátt í starfsemi sem stuðlar að endurkomu hans á 
vinnumarkað. 

B. Málsmeðferð sem stofnun búsetuaðildarríkisins ber að 
fylgja 

5. Að beiðni þar til bærrar stofnunar skal stofnun á búsetustað 
sjá um nauðsynlegt eftirlit með hlutaðeigandi einstaklingi eða 
læknisskoðun á honum í samræmi við löggjöfina sem 
síðarnefnda stofnunin beitir. Í skýrslu læknis skal tekið 
sérstaklega fram hversu lengi hlutaðeigandi einstaklingur verði 
að líkindum óvinnufær og skal stofnun á búsetustað senda 
skýrsluna til þar til bærrar stofnunar án tafar. C. Málsmeðferð 
sem þar til bærri stofnun ber að fylgja 

6. Þar til bær stofnun áskilur sér rétt til að láta lækni sem hún 
sjálf velur skoða hinn tryggða. 

7. Með fyrirvara um annan málslið 1. mgr. 21. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal þar til bær stofnun greiða bætur í 
peningum beint til hlutaðeigandi einstaklings og skal, þegar 
nauðsyn krefur, tilkynna stofnun á búsetustað um það. 

8. Við beitingu 1. mgr. 21. gr. grunnreglugerðarinnar skulu 
einstök atriði vottorðsins um óvinnufærni hins tryggða, sem 
gefið er út í öðru aðildarríki á grundvelli niðurstaðna læknis 
eða stofnunar um heilsufar, hafa sama lagalega gildi og vottorð 
sem gefið er út í lögbæra aðildarríkinu. 

9. Ef þar til bær stofnun synjar um greiðslu bóta í peningum 
skal hún tilkynna hinum tryggða og á sama tíma stofnun á 
búsetustað um ákvörðunina. 

D. Málsmeðferð þegar dvalið er í öðru aðildarríki en lögbæru 
aðildarríki 

10. Ákvæði 1.-9. mgr. skulu gilda að breyttu breytanda þegar 
hinn tryggði dvelur í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki. 

28. gr. 

Bætur í peningum vegna langtímaumönnunar þegar dvalið 
er eða búið í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki 

A. Málsmeðferð sem hinum tryggða ber að fylgja 

1. Til að eiga rétt á bótum í peningum vegna 
langtímaumönnunar skv. 1. mgr. 21. gr. grunnreglugerðarinnar 
skal hinn tryggði sækja um bætur hjá þar til bærri stofnun. Þar 
til bæra stofnunin skal, þegar nauðsyn krefur, tilkynna stofnun 
á búsetustað um það. 
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B. Málsmeðferð sem stofnun á búsetustað ber að fylgja 

2. Að beiðni þar til bærrar stofnunar skal stofnun á búsetustað 
kanna aðstæður hins tryggða að því er varðar þörf hans á 
langtímaumönnun. Þar til bær stofnun skal láta stofnun á 
búsetustað í té allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir 
slíka athugun. 

C. Málsmeðferð sem þar til bærri stofnun ber að fylgja 

3. Í því skyni að ákvarða hversu mikil þörf er fyrir 
langtímaumönnun skal þar til bær stofnun eiga rétt á því að láta 
lækni eða hvaða annan sérfræðing sem er, sem hún sjálf velur, 
skoða hinn tryggða. 

4. Ákvæði 7. mgr. 27. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar 
gildir að breyttu breytanda. D. Málsmeðferð þegar dvalið er í 
öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki 

5. Ákvæði 1.-4. mgr. gilda að breyttu breytanda þegar hinn 
tryggði dvelur í öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki. E. 
Aðstandendur 

6. Ákvæði 1. og 5. mgr. gilda að breyttu breytanda um 
aðstandendur hins tryggða. 

29. gr. 

Beiting 28. gr. grunnreglugerðarinnar 

Ef aðildarríkið, þar sem sá sem sótti áður vinnu yfir landamæri 
starfaði síðast, er ekki lengur lögbært aðildarríki og sá sem sótti 
áður vinnu yfir landamæri eða aðstandandi hans ferðast þangað 
með það að markmiði að fá aðstoð skv. 28. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal hann afhenda stofnun á dvalarstað 
skjal sem þar til bær stofnun gefur út. 

30. gr. 

Iðgjöld lífeyrisþega 

Ef einstaklingur fær lífeyri frá fleiri en einu aðildarríki skal 
fjárhæð iðgjalda, sem dregin eru frá öllum greiddum lífeyri, 
ekki undir neinum kringumstæðum vera hærri en sú fjárhæð 
sem dregin væri af einstaklingi sem fær sömu fjárhæð í lífeyri 
frá lögbæra aðildarríkinu. 

31. gr. 

Beiting 34. gr. grunnreglugerðarinnar 

A. Málsmeðferð sem þar til bærri stofnun ber að fylgja 

1. Þar til bær stofnun skal láta hlutaðeigandi einstakling vita 
um ákvæði 34. gr. grunnreglugerðarinnar sem snýr að því að 
koma í veg fyrir skörun bóta. Beiting slíkra reglna skal tryggja 
að einstaklingurinn, sem er ekki búsettur í lögbæra 
aðildarríkinu, eigi rétt á bótum sem svarar a.m.k. til sömu 
heildarfjárhæðar eða heildarvirðis og hann ætti rétt á væri hann 
búsettur í því aðildarríki. 

2. Þar til bær stofnun skal einnig láta stofnun á búsetu- eða 
dvalarstað vita um greiðslu á bótum í peningum vegna 
langtímaumönnunar ef löggjöfin, sem síðarnefnda stofnunin 
beitir, kveður á um aðstoð vegna langtímaumönnunar sem 
tilgreind er í skránni sem um getur í 2. mgr. 34. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

B. Málsmeðferð sem stofnun í búsetu- eða dvalaraðildarríki 
ber að fylgja 

3. Þegar stofnun á búsetu- eða dvalarstað hefur tekið við 
upplýsingunum, sem kveðið er á um í 2. mgr., skal hún án tafar 
tilkynna þar til bærri stofnun um alla fyrirhugaða aðstoð vegna 
langtímaumönnunar sem veitt er hlutaðeigandi einstaklingi 
samkvæmt þeirri löggjöf sem hún starfar eftir og um 
endurgreiðslutaxta þar að lútandi. 

4. Framkvæmdaráðið skal, ef nauðsyn krefur, mæla fyrir um 
ráðstafanir til framkvæmdar þessari grein. 

32. gr. 

Sérstakar framkvæmdarráðstafanir 

1. Þegar einstaklingur eða hópur einstaklinga eru undanþegnir 
skyldutryggingum vegna sjúkratrygginga, samkvæmt beiðni, 
og þessir einstaklingar falla þar af leiðandi ekki undir 
sjúkratryggingakerfi sem grunnreglugerðin á við um, skal 
stofnun annars aðildarríkis ekki, einungis á grundvelli þessarar 
undanþágu, bera ábyrgð á kostnaði vegna aðstoðar eða bóta í 
peningum til slíkra einstaklinga eða aðstandenda þeirra skv. I. 
kafla III. bálks grunnreglugerðarinnar. 

2. Að því er varðar aðildarríkin, sem um getur í 2. viðauka, 
skulu ákvæði um aðstoð, sem kveðið er á um í I. kafla III. bálks 
grunnreglugerðarinnar, gilda um einstaklinga sem eiga 
eingöngu rétt á aðstoð á grundvelli sérstaks kerfis fyrir 
opinbera starfsmenn einungis að því marki sem þar er 
skilgreint. 

Stofnun annars aðildarríkis skal ekki bera ábyrgð á kostnaði 
vegna veittrar aðstoðar eða bóta í peningum til þessara 
einstaklinga eða aðstandenda þeirra einvörðungu á þessum 
grundvelli. 

3. Ef einstaklingar, sem um getur í 1. og 2. mgr., og 
aðstandendur þeirra eru búsettir í aðildarríki, þar sem réttur til 
aðstoðar er ekki háður skilyrðum um tryggingu eða að hafa 
starfað sem launþegi eða sjálfstætt starfandi einstaklingur, 
skulu þeir greiða allan kostnað við veitta aðstoð í búsetulandi 
sínu. 

II. KAFLI 

Bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma 

33. gr. 

Réttur til aðstoðar og bóta í peningum þegar dvalið eða 
búið er í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki. 

1. Við beitingu 36. gr. grunnreglugerðarinnar skulu 
málsmeðferðarreglur sem mælt er fyrir um í 24.-27. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar gilda að breyttu breytanda.  
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2. Þegar sérstök aðstoð er veitt í tengslum við vinnuslys og 
atvinnusjúkdóma, samkvæmt landslöggjöf búsetu- eða 
dvalaraðildarríkisins, skal stofnun aðildarríkisins tilkynna þar 
til bærri stofnun um það tafarlaust. 

34. gr. 

Málsmeðferð þegar um er að ræða vinnuslys eða 
atvinnusjúkdóm sem á sér stað í öðru aðildarríki en hinu 

lögbæra aðildarríki 

1. Ef vinnuslys verður eða atvinnusjúkdómur er fyrst greindur 
í öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki skal gefa yfirlýsingu 
eða tilkynna um vinnuslysið eða atvinnusjúkdóminn í samræmi 
við löggjöf lögbærs aðildarríkis, svo framarlega sem ákvæði 
um yfirlýsingu eða tilkynningu fyrirfinnast í landslöggjöf, án 
þess að það skerði önnur lagaákvæði sem í gildi eru í 
aðildarríkinu þar sem vinnuslysið varð eða 
atvinnusjúkdómurinn var fyrst greindur og gilda þau ákvæði 
áfram í slíku tilviki. Yfirlýsinguna eða tilkynninguna skal 
senda þar til bærri stofnun. 

2. Stofnun í aðildarríki, þar sem vinnuslysið átti sér stað eða 
atvinnusjúkdómurinn var fyrst greindur, skal tilkynna þar til 
bærri stofnun um læknisvottorð sem gefin eru út á 
yfirráðasvæði þess aðildarríkis. 

3. Verði slys á ferð til eða frá vinnu á yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis en lögbærs aðildarríkis, og nauðsynlegt er að 
rannsókn fari fram á yfirráðsvæði fyrrnefnda aðildarríkisins til 
þess að ákvarða viðeigandi bótarétt, getur þar til bær stofnun 
tilnefnt einstakling til þess sem skal tilkynna yfirvöldum 
aðildarríkisins þar um. Stofnanirnar skulu vinna saman að því 
að meta allar viðeigandi upplýsingar og fara yfir skýrslur og 
önnur gögn varðandi slysið. 

4. Þegar meðferð er lokið skal senda, að beiðni þar til bærrar 
stofnunar, ítarlega skýrslu og læknisvottorð varðandi 
afleiðingar slyssins eða sjúkdómsins til frambúðar, sérstaklega 
varðandi núverandi ástand hins slasaða, svo og bata eða 
stöðugleika ástands hans. Stofnun á dvalar- eða búsetustað, 
eftir því sem við á, skal greiða kostnaðinn samkvæmt töxtum 
viðkomandi stofnunar en hefur endurkröfurétt á hendur þar til 
bærri stofnun. 

5. Þar til bær stofnun skal, samkvæmt beiðni stofnunar á 
búsetu- eða dvalarstað, eftir því sem við á, tilkynna henni um 
ákvörðun sína um þann tíma sem  hlutaðeigandi teljist hafa náð 
bata eða ástand hans orðið stöðugt og, eftir því sem við á, 
ákvörðun um að veita lífeyrisgreiðslur. 

35. gr. 

Ágreiningur um hvort rekja megi sjúkdóm eða slys til 
atvinnu 

1. Þegar þar til bær stofnun dregur í efa að beita eigi löggjöf 
um vinnuslys eða atvinnusjúkdóma skv. 2. mgr. 36. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal hún þegar í stað tilkynna það þeirri 
stofnun á dvalar- eða búsetustað sem veitt hefur aðstoðina og 
telst hún þá falla undir sjúkratryggingabætur. 

2. Þegar þar til bær stofnun hefur tekið lokaákvörðunum þetta 
skal hún þegar í stað tilkynna það þeirri stofnun á dvalar- eða 
búsetustað sem veitt hefur aðstoðina. Verði niðurstaðan sú að 
ekki sé um vinnuslys eða atvinnusjúkdóm að ræða skal veita 
aðstoðina áfram sem sjúkrabætur, eigi hlutaðeigandi 
einstaklingur rétt á þeim. Sé um vinnuslys eða atvinnusjúkdóm 
að ræða skal líta á sjúkraaðstoð, sem hlutaðeigandi 
einstaklingur hefur fengið, sem aðstoð vegna vinnuslyss eða 
atvinnusjúkdóms frá þeim degi sem vinnuslysið átti sér stað 
eða atvinnusjúkdómurinn var fyrst greindur. 

3. Ákvæði annarrar undirgreinar 5. mgr. 6. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar gildir að breyttu breytanda. 

36. gr. 

Málsmeðferð þegar rekja má atvinnusjúkdóm til starfa í 
fleiri en einu aðildarríki 

1. Í þeim tilvikum, sem um getur í 38. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal senda yfirlýsingu eða tilkynningu 
um atvinnusjúkdóm til þar til bærrar stofnunar að því er varðar 
atvinnusjúkdóma í aðildarríkinu þar sem hlutaðeigandi 
einstaklingur gegndi síðast því starfi sem telja má líklegt að 
hafi orsakað umræddan sjúkdóm. Þegar stofnunin, sem 
yfirlýsingin eða tilkynningin var send til, staðfestir að starf, 
sem telja má líklegt að orsakað hafi umræddan 
atvinnusjúkdóm, hafi síðast verið stundað samkvæmt löggjöf 
annars aðildarríkis skal hún senda yfirlýsingu eða tilkynningu 
ásamt fylgiskjölum til samsvarandi stofnunar í því aðildarríki. 

2. Ef stofnun í aðildarríkinu, sem hlutaðeigandi einstaklingur 
heyrði undir löggjöf hjá þegar hann gegndi síðast starfi sem 
telja má líklegt að orsakað hafi umræddan atvinnusjúkdóm, 
staðfestir að hlutaðeigandi einstaklingur eða eftirlifendur hans 
fullnægja ekki skilyrðum þeirrar löggjafar, m.a. vegna þess að 
hlutaðeigandi einstaklingur gegndi aldrei í aðildarríkinu starfi 
sem orsakaði atvinnusjúkdóminn eða vegna þess að 
aðildarríkið viðurkennir ekki að sjúkdómurinn sé tengdur 
atvinnustarfsemi, skal stofnunin án tafar senda yfirlýsingu eða 
tilkynningu og öll vottorð, þ.m.t. skýrslur og niðurstöður úr 
læknisskoðunum sem fyrrgreinda stofnunin stóð fyrir, til 
stofnunar í fyrra aðildarríkinu þar sem hlutaðeigandi 
einstaklingur gegndi áður því starfi sem líkur eru á að hafi 
orsakað umræddan sjúkdóm.   
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3. Stofnanir skulu, eftir því sem við á, endurtaka 
málsmeðferðina, sem sett er fram í 2. mgr., allt að samsvarandi 
stofnun í aðildarríkinu sem setti löggjöfina sem hlutaðeigandi 
einstaklingur heyrði undir þegar hann gegndi fyrst umræddu 
starfi. 

37. gr. 

Upplýsingaskipti milli stofnana og fyrirframgreiðslur þegar 
ákvörðun um synjun er áfrýjað 

1. Við áfrýjun á ákvörðun um synjun bóta, sem tekin er hjá 
stofnun aðildarríkis, sem hlutaðeigandi einstaklingur heyrði 
undir löggjöf hjá þegar hann gegndi starfi sem telja má líklegt 
að orsakað hafi umræddan sjúkdóm, skal sú stofnun tilkynna 
það þeirri stofnun sem yfirlýsing eða tilkynning var send til í 
samræmi við málsmeðferðina sem kveðið er á um í 2. mgr. 36. 
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar og um endanlega ákvörðun 
þegar hún liggur fyrir. 

2. Ef einstaklingur á rétt á bótum samkvæmt löggjöf 
stofnunarinnar, sem yfirlýsingin eða tilkynningin var send til, 
skal sú stofnun greiða fyrir fram þá fjárhæð sem ákveðin er, 
eftir því sem við á, í samráði við stofnunina sem hafnaði 
bótakröfunni sem er áfrýjað, þannig að komið sé í veg fyrir 
ofgreiðslur.  Síðarnefnda stofnunin skal endurgreiða 
fyrirframgreiðsluna ef áfrýjunin leiðir til þess að henni er skylt 
að greiða bæturnar.  Sú fjárhæð verður síðan dregin frá þeim 
bótum, sem hlutaðeigandi einstaklingi ber, í samræmi við 
málsmeðferðina sem kveðið er á um í 72. og 73. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

3. Ákvæði annarrar undirgreinar 5. mgr. 6. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar gildir að breyttu breytanda. 

38. gr. Atvinnusjúkdómur ágerist  Í tilvikum sem falla undir 
39. gr. grunnreglugerðarinnar verður umsækjandinn að láta 
stofnun í því aðildarríki, þar sem hann krefst réttar til bóta, fá 
upplýsingar um bætur sem hann hefur áður fengið vegna 
umrædds atvinnusjúkdóms. Sú stofnun getur snúið sér til 
hverrar þeirrar stofnunar annarrar sem var áður þar til bær 
stofnun til þess að afla þeirra upplýsinga sem hún telur 
nauðsynlegar. 

39. gr. 

Mat á óvinnufærni vegna fyrri eða síðari vinnuslysa eða 
atvinnusjúkdóma 

Ef fyrri eða síðari óvinnufærni er til komin vegna vinnuslyss 
sem hlutaðeigandi einstaklingur varð fyrir þegar hann heyrði 
undir löggjöf aðildarríkis þar sem enginn greinarmunur er 
gerður á orsökum óvinnufærninnar skal þar til bær stofnun eða 
stofnun sem er tilnefnd af lögbæru yfirvaldi í hlutaðeigandi 
aðildarríki: 

a) að beiðni þar til bærrar stofnunar í öðru aðildarríki, veita 
upplýsingar um stiga fyrri eða síðari óvinnufærni og, þar 
sem því verður við komið, upplýsingar sem gætu 
auðveldað ákvörðun um hvort sú óvinnufræni sem um 
ræðir orsakaðist af vinnuslysi í skilningi löggjafar hins 
aðildarríkisins sem þar til bær stofnun starfar eftir, 

b) taka til greina, í samræmi við þá löggjöf sem hún starfar 
eftir að því er varðar rétt til bóta og um ákvörðun 
bótafjárhæðar, það stig óvinnufærni sem rekja má til 
þessara fyrri eða síðari tilvika. 

40. gr. 

Umsóknir um lífeyri eða viðbótargreiðslur og meðferð 
þeirra 

Til að fá lífeyri eða viðbótargreiðslur samkvæmt löggjöf 
aðildarríkis skal hlutaðeigandi einstaklingur eða eftirlifendur 
hans, sem búsettir eru á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, 
senda umsóknina til þar til bærrar stofnunar eða stofnunar á 
búsetu- eða dvalarstað, eftir því sem við á, sem sendir hana 
áfram til þar til bærrar stofnunar. Í umsókninni skulu koma 
fram þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt löggjöfinni sem 
þar til bæra stofnunin starfar eftir. 

41. gr. 

Sérstakar framkvæmdarráðstafanir 

1. Að því er varðar aðildarríkin, sem um getur í 2. viðauka, 
skulu ákvæði 2. kafla III. bálks grunnreglugerðarinnar um 
aðstoð gilda um einstaklinga sem eiga eingöngu rétt á aðstoð á 
grundvelli sérstaks kerfis fyrir opinbera starfsmenn og einungis 
að því marki sem þar er tilgreint. 

2. Ákvæði annarrar undirgreinar 2. mgr. 32. gr. og 3. mgr. 32. 
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar gilda að breyttu breytanda. 

III. KAFLI 

Styrkir vegna andláts 

42. gr. 

Umsókn um styrk vegna andláts 

Við beitingu 42. og 43. gr. grunnreglugerðarinnar skal 
annaðhvort senda umsókn um styrk vegna andláts til þar til 
bærrar stofnunar eða til stofnunar á búsetu- eða dvalarstað 
umsækjanda sem sendir hana síðan til þar til bærrar stofnunar. 

Í umsókninni skulu koma fram þær upplýsingar sem krafist er 
samkvæmt þeirri löggjöf sem þar til bær stofnun starfar eftir.  
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IV. KAFLI 

Örorkubætur og lífeyrir vegna elli og til eftirlifenda 

43. gr. 

Viðbótarákvæði um útreikning bóta 

1. Við útreikning á fræðilegri fjárhæð bóta og raunverulegri 
fjárhæð bóta í samræmi við b-lið 1. mgr. 52. gr. 
grunnreglugerðarinnar skulu reglurnar, sem kveðið er á um í 3., 
4., 5. og 6. mgr. 12. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, gilda. 

2. Ef ekki er tekið tillit til tímabila frjálsra trygginga eða 
frjálsra viðvarandi trygginga, skv. 3. mgr. 12. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, skal stofnun í því aðildarríki, 
sem setti löggjöfina sem tímabilunum var lokið samkvæmt, 
reikna út fjárhæðina sem samsvarar þessum tímabilum 
samkvæmt þeirri löggjöf sem hún starfar eftir. Raunveruleg 
fjárhæð bóta, reiknuð út í samræmi við b-lið 1. mgr. 52. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal hækkuð um fjárhæð sem 
samsvarar tímabilum frjálsra trygginga eða frjálsra viðvarandi 
trygginga. 

3. Stofnun í aðildarríki skal reikna út, samkvæmt þeirri 
löggjöf sem hún starfar eftir, fjárhæð sem greiða ber og svarar 
til tímabila frjálsra trygginga eða frjálsra viðvarandi trygginga 
sem, skv. c-lið 3. mgr. 53. gr. grunnreglugerðarinnar, skulu 
ekki falla undir reglur annars aðildarríkis varðandi afturköllun, 
lækkun eða tímabundna niðurfellingu. Ef sú löggjöf, sem þar til 
bær stofnun starfar eftir, leyfir ekki að fjárhæðin sé ákvörðuð 
beint, á grundvelli þess að löggjöfin gerir ráð fyrir mismunandi 
vægi tryggingatímabila, er hægt að fastsetja hugsaða fjárhæð. 
Framkvæmdaráðið skal mæla fyrir um nákvæma tilhögun við 
ákvörðun á hugsuðu fjárhæðinni. 

44. gr. 

Tillit tekið til tímabila við barnauppeldi 

1. Að því er varðar þessa grein merkir „tímabil við 
barnauppeldi“ hvaða tímabil sem er sem fært er til tekna 
samkvæmt löggjöf aðildarríkis um lífeyri eða sem skapar 
viðbót við lífeyri sérstaklega af þeirri ástæðu að einstaklingur 
hefur alið upp barn, burtséð frá aðferðinni sem notuð er til þess 
að reikna út þessi tímabil og hvort þau safnast upp á meðan á 
barnauppeldinu stendur eða eru viðurkennd eftir á. 

2. Ef ekki er tekið tillit til tímabila við barnauppeldi 
samkvæmt löggjöf aðildarríkis, sem telst vera lögbært skv. II. 
bálki grunnreglugerðarinnar, skal stofnun í því aðildarríki sem 
setti löggjöfina sem gilti um hlutaðeigandi einstakling, í 
samræmi við II. bálk grunnreglugerðarinnar, á grundvelli þess 
að hann eða hún starfaði eða stundaði starfsemi sem launþegi 
eða sjálfstætt starfandi einstaklingur á þeim degi þegar farið 
var, samkvæmt þeirri löggjöf, að taka tillit til tímabils við 
uppeldi þess barns sem um ræðir, áfram vera ábyrg fyrir því að 
taka tillit til þess tímabils eins og um væri að ræða tímabil 
barnauppeldis samkvæmt eigin löggjöf og barnauppeldið færi 
fram á yfirráðasvæði hennar. 

3. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki ef hlutaðeigandi einstaklingur 
heyrir eða kemur til með að heyra undir löggjöf annars 
aðildarríkis vegna starfs sem launþegi eða sjálfstætt starfandi 
einstaklingur. 

45. gr. 

Umsókn um bætur 

A. Framlagning umsóknar um bætur samkvæmt A-löggjöf, 
sbr. 2. mgr. 44. gr. grunnreglugerðarinnar 

1. Til að fá bætur samkvæmt A-löggjöf, sbr. 2. mgr. 44. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal umsækjandi leggja fram umsókn 
hjá stofnun í því aðildarríki, sem setti þá löggjöf sem gilti á 
þeim tíma þegar hann varð óvinnufær og sú óvinnufærni leiddi 
til örorku eða þess að örorka jókst, eða hjá stofnun á búsetustað 
sem sendir umsóknina áfram til fyrrnefndu stofnunarinnar. 

2. Hafi sjúkrabætur í peningum verið veittar skal sá dagur 
þegar slíkar bætur falla niður teljast, eftir því sem við á, vera 
afhendingardagur umsóknar um lífeyri. 

3. Í því tilviki sem um getur í 1. mgr. 47. gr. 
grunnreglugerðarinnar skal sú stofnun, sem hlutaðeigandi 
einstaklingur var síðast tryggður hjá, tilkynna þeirri stofnun 
sem greiddi bæturnar upphaflega um fjárhæð bóta og hvaða 
dag greiðslur hefjast samkvæmt gildandi löggjöf. Frá og með 
þeim degi skulu bætur, sem hlutaðeigandi átti rétt á áður en 
örorkan ágerðist, afturkallaðar eða lækkaðar að þeirri 
viðbótarfjárhæð sem um getur í 2. mgr. 47. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

B. Framlagning annarra umsókna um bætur 

4. Við aðrar aðstæður en þær sem um getur í 1. mgr. skal 
umsækjandi leggja fram umsókn hjá stofnun á búsetustað 
sínum eða hjá stofnun í því aðildarríki sem setti þá löggjöf sem 
gilti síðast. Ef hlutaðeigandi einstaklingur hefur aldrei heyrt 
undir löggjöfina sem stofnun á búsetustað starfaði eftir skal sú 
stofnun senda umsóknina til stofnunar í því aðildarríki sem 
setti þá löggjöf sem gilti síðast. 

5. Afhendingardagur umsóknar skal gilda í öllum viðkomandi 
stofnunum. 

6. Ef umsækjandinn hefur ekki, þrátt fyrir 5. mgr., þótt hann 
hafi verið beðinn um það, veitt upplýsingar um þá staðreynd að 
hann hafi verið launþegi eða hafi haft búsetu í öðrum 
aðildarríkjum skal sá dagur þegar umsækjandinn lýkur við 
upphaflega umsókn eða sendir nýja vegna starfs- eða 
búsetutímabila í aðildarríki sem vantaði teljast 
afhendingardagur umsóknar til þeirrar stofnunar sem starfar 
eftir umræddri löggjöf, séu ákvæði hennar hagstæðari. 
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46. gr. 

Vottorð og upplýsingar sem leggja á fram með umsókn 
umsækjandans 

1. Umsækjandi skal leggja fram umsókn í samræmi við 
ákvæði þeirrar löggjafar sem stofnunin, sem um getur í 1. eða 
4. mgr. 45. gr. grunnreglugerðarinnar, starfar eftir, ásamt þeim 
fylgiskjölum sem krafist er samkvæmt löggjöfinni. 
Umsækjandinn skal einkum leggja fram allar tiltækar 
viðeigandi upplýsingar og fylgiskjöl er varða tryggingatímabil 
(stofnanir, kenninúmer), starf (vinnuveitendur) eða sjálfstætt 
starf (eðli og staðsetning starfseminnar) og búsetu 
(heimilisföng) sem kann að vera lokið samkvæmt annarri 
löggjöf, sem og lengd tímabilanna. 

2. Þegar umsækjandi fer fram á frestun á veitingu bóta vegna 
elli í samræmi við 1. mgr. 50. gr. grunnreglugerðarinnar, 
samkvæmt löggjöf eins eða fleiri aðildarríkja, skal hann taka 
það fram í umsókn sinni og tilgreina samkvæmt hvaða löggjöf 
hann fer fram á frestunina. Til að gera umsækjanda kleift að 
nýta þann rétt skulu viðkomandi stofnanir, að beiðni 
umsækjandans, tilkynna honum um allar fyrirliggjandi 
upplýsingar sem þær hafa aðgang að, þannig að hann geti 
metið kosti þess að fá bætur, sem hann kann að sækja um, á 
sama tíma eða í samfellu. 

3. Ef umsækjandi afturkallar umsókn um bætur, sem eru 
veittar samkvæmt löggjöf tiltekins aðildarríkis, skal sú 
afturköllun ekki teljast jafnframt afturköllun á umsóknum um 
bætur samkvæmt löggjöf annarra aðildarríkja. 

47. gr. 

Meðferð umsókna hjá viðkomandi stofnunum 

A. Tengistofnun 

1. Hér á eftir skal stofnunin, þar sem umsókn um bætur er 
lögð fram eða sem umsóknin er framsend til í samræmi við 
1. eða 4. mgr. 45. gr.  framkvæmdarreglugerðarinnar, nefnd 
„tengistofnun“. Ekki skal vísa til stofnunar á búsetustað sem 
tengistofnunar ef hlutaðeigandi einstaklingur hefur aldrei heyrt 
undir þá löggjöf sem sú stofnun starfar eftir. 

Þessi stofnun skal, auk þess að taka umsókn um bætur til 
meðferðar samkvæmt þeirri löggjöf sem hún starfar eftir, sem 
tengistofnun, hvetja til gagnaskipta, tilkynningar ákvarðana og 
nauðsynlegrar vinnslu vegna meðferðar viðkomandi stofnana á 
umsóknum og veita umsækjanda, samkvæmt beiðni, allar 
upplýsingar sem varða þætti tengda Bandalaginu í meðferðinni 
og sjá til þess að hann/hún sé upplýst um framvindu 
umsóknarinnar. 

B. Meðferð umsókna um bætur samkvæmt A-löggjöf, sbr. 
44. gr. grunnreglugerðarinnar 

2. Í því tilviki, sem um getur í 3. mgr. 44. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal tengistofnun senda öll skjöl er 
varða hlutaðeigandi einstakling til þeirrar stofnunar sem hann 
var áður tryggður hjá sem skal taka málið til skoðunar. 

3. Ákvæðum 48.–52. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar skal 
ekki beitt við meðferð umsókna sem um getur í 44. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

C. Meðferð annarra umsókna um bætur 

4. Við aðrar aðstæður en þær sem um getur í 2. mgr. skal 
tengistofnun tafarlaust senda umsókn um bætur, öll tiltæk skjöl 
og, eftir því sem við á, viðeigandi skjöl sem umsækjandi hefur 
afhent öllum stofnunum sem um ræðir, þannig að þær geti 
samtímis hafið meðferð umsóknar. Tengistofnun skal tilkynna 
öðrum stofnunum um trygginga- eða búsetutímabil sem heyra 
undir löggjöfina sem hún starfar eftir. Hún skal einnig tilgreina 
hvaða skjöl skal leggja fram síðar og koma til viðbótar 
umsókninni eins fljótt og unnt er. 

5. Hver og ein stofnun sem um ræðir skal upplýsa 
tengistofnunina og aðrar viðkomandi stofnanir, eins fljótt og 
auðið er, um trygginga- eða búsetutímabil sem falla undir þá 
löggjöf sem þær starfa eftir. 

6. Hver og ein þeirra stofnana sem um ræðir skal reikna 
fjárhæð bóta í samræmi við 52. gr. grunnreglugerðarinnar og 
tilkynna tengistofnuninni og öðrum viðkomandi stofnunum um 
ákvörðun sína og fjárhæð bóta til greiðslu og miðla þeim 
upplýsingum sem krafist er vegna 53.–55. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

7. Staðfesti stofnun, á grundvelli þeirra upplýsinga, sem um 
getur í 4. og 5. mgr. þessarar greinar, að 2. mgr. 46. gr. eða 2. 
eða 3. mgr. 57. gr. grunnreglugerðarinnar eigi við skal hún 
tilkynna tengistofnuninni og öðrum viðkomandi stofnunum um 
það. 

48. gr. 

Umsækjanda tilkynnt um ákvarðanir 

1. Hver stofnun skal tilkynna umsækjanda um þær ákvarðanir 
sem hún hefur tekið í samræmi við gildandi löggjöf. Með 
hverri ákvörðun skal tilgreina lagaúrræði og áfrýjunarfresti. 
Jafnskjótt og tengistofnun hefur verið tilkynnt um allar 
ákvarðanir, sem hver stofnun fyrir sig hefur tekið, skal hún 
senda umsækjanda og öðrum viðkomandi stofnunum samantekt 
þessara ákvarðana. Framkvæmdaráðið skal útbúa fyrirmynd að 
samantekt. Samantektin skal send til umsækjanda á tungumáli 
stofnunarinnar eða, að beiðni umsækjandans, á tungumáli að 
hans vali sem er viðurkennt sem opinbert tungumál stofnana 
Bandalagsins í samræmi við 290. gr. sáttmálans. 

2. Ef umsækjandi telur, eftir viðtöku samantektarinnar, að 
samspil ákvarðana, sem tvær eða fleiri stofnanir hafa tekið, 
kunni að hafa neikvæð áhrif á réttindi hans á hann rétt á því að 
ákvörðun viðkomandi stofnunar verði tekin til endurskoðunar 
innan þess frests sem settur er fram í viðeigandi landslögum 
Fresturinn hefst á viðtökudegi samantektarinnar. Tilkynna skal 
umsækjanda skriflega um niðurstöðu endurskoðunarinnar. 



2.2.2012  Nr. 7/283 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

 

49. gr. 

Ákvörðun um örorkustig 

1. Þegar 3. mgr. 46. gr. grunnreglugerðarinnar á við skal 
tengistofnun vera eina stofnunin sem hefur heimild til að taka 
ákvörðun um örorkustig umsækjanda ef löggjöfin, sem sú 
stofnun starfar eftir, er tilgreind í VII. viðauka 
grunnreglugerðarinnar eða, að öðrum kosti, sú stofnun sem 
starfar eftir löggjöf sem tilgreind er í þeim viðauka og 
umsækjandinn heyrði síðast undir. Hún skal taka þá ákvörðun 
jafnskjótt og unnt er að ákvarða hvort skilyrði til að öðlast rétt 
til bóta, sem mælt er fyrir um í gildandi löggjöf, hafa verið 
uppfyllt, með tilliti til 6. og 51. gr. grunnreglugerðarinnar eftir 
því sem við á. Hún skal án tafar tilkynna öðrum viðkomandi 
stofnunum um þessa ákvörðun. 

Þegar skilyrði til að öðlast rétt til bóta, önnur en þau sem varða 
örorkustig, sem mælt er fyrir um í gildandi löggjöf eru ekki 
uppfyllt, að teknu tilliti til 6. og 51. gr. grunnreglugerðarinnar, 
skal tengistofnunin án tafar tilkynna það þar til bærri stofnun í 
aðildarríkinu þar sem umsækjandinn heyrði síðast undir 
löggjöf. Síðarnefnda stofnunin skal hafa leyfi til að taka 
ákvarðanir um örorkustig umsækjandans ef skilyrði til að 
öðlast rétt til bóta, sem mælt er fyrir um í gildandi lögum, eru 
uppfyllt. Hún skal án tafar tilkynna öðrum viðkomandi 
stofnunum um ákvörðunina. 

Við ákvörðun um hvort skilyrðum til að öðlast rétt til bóta hafi 
verið fullnægt gæti verið nauðsynlegt að vísa málinu aftur, með 
sömu skilyrðum, til þar til bærrar stofnunar í aðildarríkinu þar 
sem umsækjandinn heyrði fyrst undir löggjöf. 

2. Ef 3. mgr. 46. gr. grunnreglugerðarinnar gildir ekki skal 
hver stofnun, í samræmi við þá löggjöf sem hún starfar eftir, 
eiga þess kost að láta lækni eða annan sérfræðing, sem hún 
sjálf velur, skoða umsækjandinn í því skyni að ákvarða 
örorkustig. Engu að síður skal stofnun aðildarríkis taka tillit til 
skjala, læknaskýrslna og upplýsinga vegna umsýslu, sem 
safnað hefur verið hjá stofnunum annarra aðildarríkja, eins og 
þau hefðu verið unnin í þeirra eigin aðildarríki. 

50. gr. 

Greiðsla bóta til bráðabirgða og fyrirframgreiðsla bóta 

1. Þrátt fyrir 7. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar skal hver sú 
stofnun, sem ákvarðar, á meðan á meðferð umsóknar um bætur 
stendur yfir, að umsækjandi eigi rétt á sjálfstæðum bótum 
samkvæmt gildandi löggjöf, í samræmi við a-lið 1. mgr. 52. gr. 
grunnreglugerðarinnar, greiða þær bætur tafarlaust. Sú greiðsla 
skal teljast vera til bráðabirgða ef niðurstaða meðferðar 
umsóknar gæti haft áhrif á fjárhæðina. 

2. Hvenær sem það má vera ljóst af fyrirliggjandi 
upplýsingum að umsækjandi eigi rétt á greiðslum frá stofnun 
skv. b-lið 1. mgr. 52. gr. grunnreglugerðarinnar skal sú stofnun 
greiða honum fyrir fram og skal sú fjárhæð vera eins nálægt 
fjárhæðinni, sem verður að líkindum greidd skv. b-lið 1. mgr. 
52. gr. grunnreglugerðarinnar, og unnt er. 

3. Hver stofnun, sem er skyldug til að greiða bætur til 
bráðabirgða eða fyrir fram skv. 1. eða 2. mgr., skal tilkynna 
umsækjandanum það tafarlaust, vekja sérstaka athygli hans á 
því að um bráðabirgðaráðstöfun sé að ræða og um hvers konar 
áfrýjunarrétt samkvæmt löggjöfinni sem hún starfar eftir. 

51. gr. 

Nýr útreikningur bóta 

1. Ef um er að ræða nýjan útreikning bóta, í samræmi við 48. 
gr. (3. og 4. mgr.), 50. gr. (4. mgr.) og 59. gr. (1. mgr.) 
grunnreglugerðarinnar, skal 50. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar gilda að breyttu breytanda. 

2. Ef um er að ræða nýjan útreikning, afturköllun eða frestun 
bóta skal stofnunin, þar sem ákvörðunin var tekin, tilkynna 
hlutaðeigandi einstaklingi það tafarlaust og tilkynna það 
sérhverri stofnun þar sem hlutaðeigandi einstaklingur á rétt á 
bótum. 

52. gr. 

Ráðstafanir til að hraða útreikningi bóta 

1. Til að auðvelda og hraða meðferð umsókna og greiðslu 
bóta skulu stofnanir, sem starfa eftir þeirri löggjöf sem 
einstaklingurinn hefur heyrt undir: 

a) skiptast á eða gera aðgengilega stofnunum annarra 
aðildarríkja þá þætti sem sanna deili á einstaklingum sem 
skipta úr einni gildandi löggjöf yfir í aðra og tryggja í 
sameiningu að þessum þáttum sé viðhaldið og að samræmi 
sé á milli þeirra eða að öðrum kosti gefa þessum 
einstaklingum kost á beinum aðgangi að þeim, 

b) nægilega löngu áður en lágmarksaldri er náð eða þeim aldri 
sem ákvarðaður er í löggjöf einstakra landa til að hefja 
lífeyrisgreiðslur, skiptast á eða gera aðgengilegar 
hlutaðeigandi einstaklingi og stofnunum annarra 
aðildarríkja upplýsingar (tímabil sem lokið er eða aðrir 
mikilvægir þættir) um rétt einstaklinga til lífeyris sem hafa 
skipt úr einni gildandi löggjöf yfir í aðra eða, reynist það 
ekki mögulegt, upplýsa þessa einstaklinga um eða gefa 
þeim möguleika á að kynna sér væntanleg bótaréttindi. 

2. Að því er varðar beitingu 1. mgr. skal framkvæmdaráðið 
ákveða þá upplýsingaþætti sem skipst er á eða gerðir eru 
aðgengilegir og fastsetja viðeigandi málsmeðferðarreglur og 
fyrirkomulag, með tilliti til sérkenna, stjórnsýslu- og tæknilegs 
skipulags og þess tæknibúnaðar sem lífeyriskerfi hvers lands 
hefur yfir að ráða. Framkvæmdaráðið skal tryggja að þessum 
lífeyriskerfum sé komið til framkvæmda með því að 
skipuleggja eftirfylgni vegna þeirra ráðstafana sem gerðar eru 
og beitingu þeirra. 
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3. Við beitingu 1. mgr. ætti sú stofnun í fyrsta aðildarríkinu, 
sem úthlutar einstaklingi persónulegu kenninúmeri (PIN-
númer) vegna stjórnsýslu almannatrygginga, að fá 
upplýsingarnar sem um getur í þessari grein. 

53. gr. 

Samræmingarráðstafanir í aðildarríkjunum 

1. Með fyrirvara um 51. gr. grunnreglugerðarinnar skal beita 
þessum reglum með tilliti til tryggingatímabila sem lokið er 
samkvæmt löggjöf viðkomandi aðildarríkis ef í landslögum er 
að finna reglur til að ákvarða hvaða stofnun ber ábyrgð eða 
hvaða kerfi eigi við eða til að heimfæra tryggingatímabil undir 
sérstakt kerfi. 

2. Ef landslög gera ráð fyrir reglum til að samræma sérstök 
kerfi fyrir opinbera starfsmenn og almenn kerfi fyrir launþega 
skulu ákvæði grunnreglugerðarinnar og framkvæmdar-
reglugerðarinnar ekki hafa áhrif á þær reglur. 

V. KAFLI 

Atvinnuleysisbætur 

54. gr. 

Söfnun tímabila og útreikningar bóta 

1. Ákvæði 1. mgr. 12. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar gilda 
að breyttu breytanda um 61. gr. grunnreglugerðarinnar. Með 
fyrirvara um undirliggjandi skuldbindingar viðkomandi 
stofnana getur hlutaðeigandi einstaklingur lagt fram hjá þar til 
bærri stofnun skjal, gefið út af stofnun í aðildarríkinu þar sem 
hann heyrði undir löggjöf í síðasta stafi sínu sem launþegi eða 
sem sjálfstætt starfandi einstaklingur, með upplýsingum um 
þau tímabil sem lokið er samkvæmt þeirri löggjöf. 

2. Við beitingu 3. mgr. 62. gr. grunnreglugerðarinnar skal þar 
til bær stofnun í aðildarríkinu, þar sem hlutaðeigandi 
einstaklingur heyrði undir löggjöf í síðasta stafi sínu sem 
launþegi eða sem sjálfstætt starfandi einstaklingur, veita 
stofnun á búsetustað, að hennar beiðni, tafarlaust allar þær 
upplýsingar sem hægt er að fá í búsetuaðildarríkinu og eru 
nauðsynlegar til að reikna út atvinnuleysisbætur, sérstaklega 
varðandi laun eða tekjur af sjálfstæðri starfsemi. 

3. Við beitingu 62. gr. grunnreglugerðarinnar og þrátt fyrir 
63. gr. skal þar til bær stofnun í aðildarríki, þar sem gert er ráð 
fyrir því í löggjöfinni að útreikningur bóta fari eftir fjölda 
aðstandenda, einnig taka tillit til aðstandenda hlutaðeigandi 
einstaklings sem búsettir eru í öðru aðildarríki á sama hátt og 
væru þeir búsettir í hinu lögbæra ríki.  Þetta ákvæði gildir ekki 
ef annar einstaklingur á rétt á atvinnuleysisbótum í 
búsetuaðildarríki aðstandenda sem eru reiknaðar út á grundvelli 
fjölda aðstandenda. 

55. gr. 

Skilyrði og takmarkanir fyrir því að atvinnulausir 
einstaklingar, sem fara til annars aðildarríkis, haldi rétti 

sínum til bóta 

1. Til að mál hins atvinnulausa, sem fer til annars aðildarríkis, 
falli undir 64. gr. grunnreglugerðarinnar skal hann tilkynna þar 
til bærri stofnun um brottför sína fyrir fram og biðja um skjal 
sem vottar að hann eigi rétt á bótum samkvæmt skilyrðum sem 
mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 64. gr. grunnreglugerðarinnar. 

Stofnunin skal upplýsa hlutaðeigandi einstakling um skyldur 
hans og láta í té framangreint skjal þar sem fram koma 
eftirfarandi upplýsingar: 

a) hvaða dag hinn atvinnulausi hætti að vera skráður hjá 
vinnumiðlun lögbæra aðildarríkisins, 

b) tilskilinn frestur, sem er veittur í samræmi við b-lið 1. mgr. 
64. gr. grunnreglugerðarinnar, til að skrá sig í atvinnuleit í 
því aðildarríki sem hinn atvinnulausi fór til,  

c) hámarkstímabil sem einstaklingur getur haldið rétti sínum 
til bóta í samræmi við c-lið 1. mgr. 64. gr. 
grunnreglugerðarinnar, 

d) aðstæður sem líklegar eru til að hafa áhrif á bótarétt. 

2. Hinn atvinnulausi skal skrá sig í atvinnuleit hjá 
vinnumiðlun í aðildarríkinu sem hann fer til í samræmi við b-
lið 1. mgr. 64. gr. grunnreglugerðarinnar og leggja fram hjá 
stofnun þess aðildarríkis skjölin sem um getur í 1. mgr. Ef hann 
hefur upplýst þar til bæru stofnunina í samræmi við 1. mgr. en 
leggur ekki fram þetta skjal skal stofnun í aðildarríkinu sem 
hinn atvinnulausi fór til snúa sér til þar til bærrar stofnunar til 
að fá nauðsynlegar upplýsingar. 

3. Vinnumiðlunin í því aðildarríki, sem hinn atvinnulausi fór 
til í atvinnuleit, skal upplýsa hinn atvinnulausa um skyldur 
hans.  

4. Stofnun í aðildarríkinu, sem hinn atvinnulausi fór til, skal 
tafarlaust senda þar til bærri stofnun skjal þar sem fram kemur 
hvaða dag hinn atvinnulausi skráði sig hjá vinnumiðlun og nýtt 
heimilisfang hans. 

Ef upp koma einhverjar aðstæður, sem líklegar eru til að hafa 
áhrif á rétt til bóta á því tímabili þegar hinn atvinnulausi heldur 
rétti til bóta, skal stofnun í því aðildarríki, sem hinn 
atvinnulausi fór til, senda þar til bærri stofnun án tafar skjal þar 
sem fram koma viðeigandi upplýsingar. 

Að beiðni þar til bæru stofnunarinnar skal stofnunin í því 
aðildarríki, sem hinn atvinnulausi fór til, veita upplýsingar 
mánaðarlega um eftirfylgni við aðstæður hins atvinnulausa, 
einkum um það hvort hann er enn skráður hjá vinnumiðlun og 
fylgi settum eftirlitsreglum. 
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5. Stofnunin í aðildarríkinu, sem hinn atvinnulausi fór til, skal 
sjá um eða skipuleggja eftirlit eins og hlutaðeigandi 
einstaklingur væri atvinnulaus og fengi bætur samkvæmt þeirri 
löggjöf sem stofnunin starfar eftir.  Ef nauðsyn krefur skal hún 
þegar í stað tilkynna þar til bæru stofnuninni ef upp koma 
aðstæður sem um getur í d-lið 1. mgr. 

6. Lögbær yfirvöld eða þar til bærar stofnanir tveggja eða 
fleiri aðildarríkja geta komið sér saman um sérstaka 
málsmeðferð og fresti þegar um er að ræða eftirfylgni við 
aðstæður hins atvinnulausa sem og aðrar ráðstafanir til að 
auðvelda atvinnuleit atvinnulausra einstaklinga sem fara til eins 
af þessum aðildarríkjum skv. 64. gr. grunnreglugerðarinnar. 

56. gr. 

Atvinnulausir einstaklingar sem voru búsettir í öðru 
aðildarríki en hinu lögbæra aðildarríki 

1. Ef hinn atvinnulausi ákveður í samræmi við 2. mgr. 65. gr. 
grunnreglugerðarinnar að skrá sig einnig hjá vinnumiðlun í því 
aðildarríki þar sem hann starfaði síðast sem launþegi eða 
sjálfstætt starfandi einstaklingur með því að skrá sig í 
atvinnuleit skal hann tilkynna það til stofnunar og 
vinnumiðlunar í búsetuaðildarríkinu. 

Að beiðni vinnumiðlunar í aðildarríkinu, þar sem hlutaðeigandi 
einstaklingur starfaði síðast sem launþegi eða sjálfstætt 
starfandi einstaklingur, skal vinnumiðlun á búsetustað senda 
viðeigandi upplýsingar um skráningu og atvinnuleit hins 
atvinnulausa. 

2. Ef gert er ráð fyrir því í gildandi löggjöf viðkomandi 
aðildarríkja að hinn atvinnulausi uppfylli tilteknar skyldur 
og/eða geri tilteknar ráðstafanir til atvinnuleitar skulu skyldur 
hans og ráðstafanir til atvinnuleitar í búsetuaðildarríkinu hafa 
forgang. 

Uppfylli hinn atvinnulausi ekki allar skyldur og/eða gerir ekki 
allar ráðstafanir til atvinnuleitar í aðildarríkinu, þar sem hann 
starfaði síðast, skal það ekki hafa áhrif á greiðslu bóta í 
búsetuaðildarríkinu. 

3. Við beitingu b-liðar 5. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar 
skal stofnun í aðildarríkinu, sem setti þá löggjöf sem hann 
heyrði síðast undir, upplýsa stofnun á búsetustað, að beiðni 
síðarnefndu stofnunarinnar, um það hvort viðkomandi á rétt á 
bótum skv. 64. gr. grunnreglugerðarinnar. 

57. gr. 

Ákvæði um beitingu 61., 62., 64. og 65. gr. 
grunnreglugerðarinnar varðandi einstaklinga sem heyra 

undir sérstakt kerfi fyrir opinbera starfsmenn 

1. Ákvæði 54. og 55. gr. grunnreglugerðarinnar skulu gilda að 
breyttu breytanda um þá sem heyra undir sérstakt 
atvinnuleysistryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn. 

2. Ákvæði 56. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar skulu ekki 
gilda um einstaklinga sem heyra undir sérstakt 
atvinnuleysistryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn.  
Atvinnulaus einstaklingur, sem heyrir undir sérstakt 
atvinnuleysistryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn, sem er 
að hluta til eða með öllu atvinnulaus og var búsettur, þegar 
hann hafði síðast atvinnu, á yfirráðasvæði aðildarríkis annars 
en hins lögbæra aðildarríkis, skal fá bætur samkvæmt sérstaka 
atvinnuleysistryggingakerfinu fyrir opinbera starfsmenn í 
samræmi við ákvæði löggjafar lögbæra aðildarríkisins eins og 
hann væri búsettur á yfirráðasvæði þess aðildarríkis.  Þar til 
bær stofnun skal greiða þessar bætur á eigin kostnað. 

VI. KAFLI 

Fjölskyldubætur 

58. gr. 

Reglur um forgang þegar bætur skarast 

Við beitingu i. og ii. liðar í b-lið 1. mgr. 68. gr. 
grunnreglugerðarinnar þegar ekki er unnt að staðfesta 
forgangsröð á grundvelli búsetu barna skal hvert viðkomandi 
aðildarríki reikna út fjárhæð bóta og telja með þau börn sem 
eru ekki búsett á yfirráðasvæði þess. Við beitingu i. liðar b-
liðar 1. mgr. 68. gr. skal þar til bær stofnun í því aðildarríki, 
sem setur þá löggjöf sem kveður á um hæstu bæturnar, greiða 
slíkar bætur að fullu og skal þar til bær stofnun í hinu 
aðildarríkinu endurgreiða helming fjárhæðarinnar upp að 
hámarki fjárhæðarinnar sem kveðið er á um í löggjöf 
síðarnefnda aðildarríkisins. 

59. gr. 

Gildandi reglur þegar gildandi löggjöf og/eða skylda til að 
veita fjölskyldubætur breytist 

1. Þegar gildandi löggjöf og/eða bærni til að veita 
fjölskyldubætur færist milli aðildarríkja innan 
almanaksmánaðar, burtséð frá greiðsludögum fjölskyldubóta 
samkvæmt löggjöf þessara aðildarríkja, skal sú stofnun, sem 
hefur greitt fjölskyldubæturnar á grundvelli löggjafar sem 
gildir um veitingu bóta í byrjun þess mánaðar, halda því áfram 
til loka mánaðarins. 

2. Hún skal tilkynna stofnun hins aðildarríkisins eða 
viðkomandi aðildarríkja um það hvaða dag hún hættir að greiða 
umræddar fjölskyldubætur. Greiðslur bóta frá hinu 
aðildarríkinu eða viðkomandi aðildarríkjum skulu hefjast frá og 
með þeim degi. 

60. gr. 

Tilhögun við beitingu 67. og 68. gr. grunnreglugerðarinnar 

1. Senda skal umsókn um fjölskyldubætur til þar til bærrar 
stofnunar. Við beitingu á 67. og 68. gr. grunnreglugerðarinnar 
skal taka tillit til aðstæðna allrar fjölskyldunnar, eins og allir 
viðkomandi einstaklingar heyri undir löggjöf viðkomandi 
aðildarríkis og séu búsettir þar, einkum að því er varðar rétt 
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einstaklingsins til að sækja um slíkar bætur. Hafi einstaklingur, 
sem á rétt á því að leggja fram umsókn um bæturnar, ekki nýtt 
þann rétt skal umsókn um fjölskyldubætur, sem er lögð fram af 
hinu foreldrinu, eða einstaklingi eða stofnun sem fara með 
forræði yfir barninu eða börnunum, tekin til greina af þar til 
bærri stofnun aðildarríkisins sem setur löggjöfina sem gildir. 

2. Sú stofnun, sem umsókn er lögð fram hjá í samræmi við 1. 
mgr., skal skoða umsóknina á grundvelli þeirra nákvæmu 
upplýsinga, sem umsækjandi leggur fram, að teknu tilliti til 
raunverulegrar og lagalegrar stöðu fjölskyldu umsækjandans. 

Ef stofnunin kemst að þeirri niðurstöðu að löggjöfin sem hún 
starfar eftir gildi að forgangsrétti, í samræmi við 1. og 2. mgr. 
68. gr. grunnreglugerðarinnar, skal hún veita 
fjölskyldubæturnar í samræmi við löggjöfina sem hún starfar 
eftir. 

Komist stofnunin að því að um geti verið að ræða rétt til 
viðbótargreiðslu vegna mismunarins á grundvelli löggjafar 
annars aðildarríkis, í samræmi við 2. mgr. 68. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal stofnunin senda umsóknina áfram 
án tafar til þar til bærrar stofnunar í hinu aðildarríkinu og 
tilkynna hlutaðeigandi einstaklingi það; einnig skal hún 
tilkynna stofnun hins aðildarríkisins um ákvörðun sína 
varðandi umsóknina og um fjárhæð greiddra fjölskyldubóta. 

3. Ef sú stofnun, sem umsókn er lögð fram hjá, kemst að 
þeirri niðurstöðu að löggjöfin sem hún starfar eftir gildi, en 
ekki að forgangsrétti í samræmi við 1. og 2. mgr. 68. gr. 
grunnreglugerðarinnar, skal hún án tafar taka 
bráðabirgðaákvörðun um það hvaða forgangsreglur skulu gilda 
og senda umsóknina áfram, í samræmi við 3. mgr. 68. gr. 
grunnreglugerðarinnar, til stofnunar í hinu aðildarríkinu og 
tilkynna umsækjandanum einnig um það. Sú stofnun skal taka 
afstöðu til bráðabirgðarákvörðunarinnar innan tveggja mánaða.   

Ef sú stofnun, sem umsóknin var send áfram til, tekur ekki 
afstöðu innan tveggja mánaða frá viðtöku umsóknarinnar skal 
áðurnefnd bráðabirgðaákvörðun gilda og stofnunin skal greiða 
þær bætur, sem kveðið er á um í löggjöfinni sem hún starfar 
eftir, og tilkynna stofnuninni, sem sótt var um til, um fjárhæð 
greiddra bóta. 

4. Þegar upp kemur ágreiningur milli viðkomandi stofnana 
um það hvaða löggjöf gildir að forgangsrétti, gilda ákvæði 2.–
5. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Í þessu skyni skal 
stofnun á búsetustað, sem um getur í 2. mgr. 6. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, vera stofnun á búsetustað 
barnsins eða barnanna. 

5. Ef sú stofnun, sem veitti bæturnar til bráðabirgða, hefur 
greitt hærri fjárhæð en hún er endanlega ábyrg fyrir getur hún 
krafist endurgreiðslu umframfjárhæðarinnar frá þeirri stofnun 
sem ber höfuðábyrgðina í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 73. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

61. gr. 

Tilhögun við beitingu 69. gr. grunnreglugerðarinnar 

Við beitingu 69. gr. grunnreglugerðarinnar skal 
framkvæmdaráðið útbúa lista yfir viðbótarbætur eða sérstakar 
fjölskyldubætur til munaðarlausra barna sem heyra undir þá 
grein. Ef þar til bær stofnun hefur enga heimild til að veita, að 
forgangsrétti, slíkar viðbótarbætur eða sérstakar 
fjölskyldubætur vegna munaðarlausra barna, samkvæmt 
löggjöfinni sem hún starfar eftir, skal hún senda án tafar áfram 
allar umsóknir um fjölskyldubætur, ásamt öllum viðkomandi 
skjölum og upplýsingum, til stofnunar í aðildarríkinu sem setti 
löggjöfina sem hlutaðeigandi einstaklingur heyrði lengst undir 
og sem kveður á um slíkar viðbótarbætur eða sérstakar 
fjölskyldubætur vegna munaðarlausra barna. Í sumum tilvikum 
getur þetta þýtt að vísa til baka, með sömu skilyrðum, til 
stofnunar í aðildarríkinu sem setur löggjöfin sem hlutaðeigandi 
einstaklingur heyrir undir og hefur lokið stysta tryggingar- eða 
búsetutímabilum sínum. 

IV. BÁLKUR 

FJÁRHAGSÁKVÆÐI 

I. KAFLI 

Endurgreiðsla kostnaðar vegna bóta við beitingu 35. og 41. 
gr. grunnreglugerðarinnar 

1. þáttur 

Endurgreiðsla á grundvelli raunverulegs kostnaðar 

62. gr.  

Meginreglur 

1. Við beitingu 35. og 41. gr. grunnreglugerðarinnar skal þar 
til bær stofnun endurgreiða þeirri stofnun sem veitti aðstoð 
raunveruleg útgjöld vegna aðstoðarinnar, eins og þau koma  

fram í reikningum hennar, þó ekki í þeim tilvikum þegar 63. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar gildir. 

2. Ef raunveruleg útgjöld vegna aðstoðar, öll eða að hluta, 
sem um getur í 1. mgr., koma ekki fram í reikningum 
stofnunarinnar, sem veitti hana, skal ákvarða 
endurgreiðslufjárhæðina á grundvelli eingreiðslu sem er 
reiknuð út frá öllum viðeigandi upplýsingum í fyrirliggjandi 
gögnum. Framkvæmdaráðið skal meta hvaða grundvöll ber að 
nota við útreikning á eingreiðslunni og ákvarða fjárhæðina.  

3. Við útreikning á endurgreiðslunni má ekki taka til greina 
hærri taxta en notaður er vegna aðstoðar sem er veitt tryggðum 
einstaklingum sem heyra undir löggjöfina sem stofnunin, sem 
veitir aðstoðina, sem um getur í 1. mgr., starfar eftir.
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2 .  þá t tu r  

Endurgre ið s la  á  grundve l l i  fa s tra  f járhæða  

63. gr. 

Tilgreining viðkomandi aðildarríkis 

1. Þau aðildarríki, sem um getur í 2. mgr. 35. gr. 
grunnreglugerðarinnar, þar sem lagalegt eða stjórnsýslulegt 
fyrirkomulag er með þeim hætti að endurgreiðslur á grundvelli 
raunverulegs kostnaðar eiga ekki við, eru tilgreind í 3. viðauka 
við framkvæmdarreglugerðina. 

2. Fyrir aðildarríkin, sem tilgreind eru í 3. viðauka 
framkvæmdarreglugerðarinnar, skal endurgreiða fjárhæð 
aðstoðar sem veitt er til: 

a) aðstandenda, sem eru ekki búsettir í sama aðildarríki og 
hinn tryggði, eins og kveðið er á um í 17. gr. 
grunnreglugerðarinnar og til 

b) lífeyrisþega og aðstandenda, eins og kveðið er á um í 
1. mgr. 24. gr., 25. og 26. gr. grunnreglugerðarinnar, 

af þar til bærum stofnunum til þeirra stofnana sem veita þessa 
aðstoð á grundvelli fastrar fjárhæðar sem ákveðin er fyrir hvert 
almanaksár.  Þessi fasta fjárhæð skal vera eins nálægt 
raunverulegum kostnaði og mögulegt er. 

64. gr. 

Aðferðir við útreikning á fastri mánaðarlegri fjárhæð og 
fastri heildarfjárhæð 

1. Fyrir hvert kröfuaðildarríki skal föst mánaðarleg fjárhæð á 
einstakling (Fi) á almanaksári ákvörðuð með því að deila með 
12 í árlegan meðaltalskostnað á einstakling (Yi), sundurliðað 
eftir aldurshópum (i), og bæta skerðingu (X) við niðurstöðuna í 
samræmi við eftirfarandi jöfnu: 

Fi = Yi*1/12*(1-X) 

Þar sem: 

— stuðullinn (i = 1, 2 og 3) stendur fyrir aldurshópana þrjá 
sem notaðir eru til að reikna út fastar fjárhæðir: 

i = 1: einstaklingar yngri en 20 ára, 

i = 2: einstaklingar frá 20 til 64 ára, 

i = 3: einstaklingar 65 ára og eldri, 

— Yi táknar árlegan meðaltalskostnað á einstakling í 
aldurshópi i, eins og hann er skilgreindur í 2. mgr., 

— reiknistuðulinn X (0,20 eða 0,15) stendur fyrir skerðingu 
eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 

2. Árlegur meðaltalskostnaður á einstakling (Yi) í aldurshópi i 
skal fenginn með því að deila í árlegan kostnað vegna allrar 
aðstoðar, sem stofnanir kröfuaðildarríkisins veita öllum 
einstaklingum í viðkomandi aldurshópi, sem heyra undir 
löggjöf þess og eru búsettir innan yfirráðasvæðis þess, með 
meðalfjölda hlutaðeigandi einstaklinga í þeim aldurshópi á 
viðkomandi almanaksári. Útreikningurinn skal byggður á 
útgjöldum samkvæmt kerfunum sem um getur í 23. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

3. Lækkun fastrar mánaðarlegrar fjárhæðar skal að 
meginreglu til jafngilda 20% (X = 0,20).  Hún skal jafngilda 
15% (X = 0,15)  fyrir lífeyrisþega og aðstandendur þeirra ef 
lögbæra aðildarríkið er ekki tilgreint í IV. viðauka 
grunnreglugerðarinnar. 

4. Fyrir hvert skuldaraðildarríki skal fasta heildarfjárhæðin á 
almanaksári vera summan af þeim fjárhæðum sem fást með því 
að margfalda, í hverjum aldurshópi i, ákveðna mánaðarlega 
fasta fjárhæð fyrir hvern einstakling með fjölda mánaða sem 
hlutaðeigandi einstaklingar hafa lokið í aildarríkinu sem á 
kröfuna í þeim aldursflokki. 

Fjöldi mánaða, sem hlutaðeigandi einstaklingar hafa lokið í 
kröfuaðildarríkinu, skal vera summan af almanaksmánuðum á 
því almanaksári þegar hlutaðeigandi einstaklingar höfðu, vegna 
búsetu sinnar á yfirráðasvæði kröfuaðildarríkisins rétt til 
aðstoðar á því yfirráðasvæði á kostnað skuldaraðildarríkisins. 
Þessa mánuði skal ákvarða á grundvelli skrár sem stofnun á 
búsetustað heldur í þessu skyni og byggist á skriflegum 
sönnunargögnum sem þar til bær stofnun lætur í té um rétt 
bótaþega. 

5. Framkvæmdaráðið skal, eigi síðar en 1. maí 2015, leggja 
fram sérstaka skýrslu um beitingu þessarar greinar, einkum um 
lækkanirnar sem um getur í 3. mgr. Á grundvelli þeirrar skýrslu 
getur framkvæmdaráðið lagt fram tillögu sem felur í sér hverjar 
þær breytingar sem gætu reynst nauðsynlegar til að tryggja að 
útreikningar á föstu fjárhæðunum séu eins nálægt 
raunverulegum kostnaði og mögulegt er og að lækkanirnar sem 
um getur í 3. mgr. skili sér ekki í greiðslum, sem eru ekki í 
jafnvægi, eða tvöföldum greiðslum fyrir aðildarríkin. 

6. Framkvæmdaráðið skal ákveða aðferðir við að ákvarða 
þætti til útreiknings á föstu fjárhæðunum sem um getur í 1.–5. 
mgr. 

7. Þrátt fyrir 1.–4. mgr. geta aðildarríkin haldið áfram að beita 
94. og 95. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 við útreikninga á 
föstu fjárhæðinni til 1. maí 2015, að því gefnu að lækkuninni 
sem um getur í 3. mgr. sé beitt. 
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65. gr. 

Tilkynning um árlegan meðaltalskostnað 

1. Árlegur meðaltalskostnaður á einstakling í hverjum 
aldurshópi fyrir tiltekið ár skal tilkynntur til 
endurskoðunarnefndarinnar í síðasta lagi fyrir lok annars árs á 
eftir umræddu ári. Ef tilkynningin berst ekki fyrir tilgreindan 
frest mun árlegur meðaltalskostnaður á einstakling, sem 
framkvæmdaráðið ákvarðaði síðast fyrir fyrra ár, verða 
notaður. 

2. Árlegur meðaltalskostnaður, ákvarðaður í samræmi við 1. 
mgr., skal birtur í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. þáttur 

Sameiginleg ákvæði 

66. gr.  

Málsmeðferð við endurgreiðslur milli stofnana 

1. Endurgreiðslur milli viðkomandi aðildarríkja skulu fara 
fram eins fljótt og auðið er. Hverri viðkomandi stofnun er skylt 
að endurgreiða kröfur áður en frestirnir, sem um getur í þessum 
þætti, renna út, jafnskjótt og henni er það fært. Ágreiningur er 
varðar sérstakar kröfur skulu ekki koma í veg fyrir 
endurgreiðslu annarrar kröfu eða annarra krafna. 

2. Endurgreiðslur milli stofnanna aðildarríkjanna, sem kveðið 
er á um í 35. og 41. gr. grunnreglugerðarinnar, skulu eiga sér 
stað fyrir milligöngu samskiptastofnunar. Nota má sérstaka 
samskiptastofnun fyrir endurgreiðslur skv. 35. og 41. gr. 
grunnreglugerðarinnar. 

67. gr. 

Lokafrestir til að leggja fram og gera upp kröfur 

1. Kröfur, sem byggðar eru á raunverulegum kostnaði, skal 
leggja fram hjá samskiptastofnun í skuldaraðildarríkinu innan 
12 mánaða frá lokum þess hálfa almanaksárs þegar þessar 
kröfur voru skráðar í reikninga kröfustofnunar. 

2. Kröfur um fastar fjárhæðir fyrir almanaksár skal leggja 
fram hjá samskiptastofnun skuldaraðildarríkisins innan tólf 
mánaða tímabils frá lokum þess mánaðar þegar 
meðalkostnaður vegna viðkomandi árs var birtur í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Skrárnar, sem um getur 
í 4. mgr. 64. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, skal leggja 
fram fyrir lok ársins sem kemur næst á eftir viðmiðunarárinu. 

3. Í því tilviki, sem um getur í annarri undirgrein 5. mgr. 6. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, skal fresturinn, sem settur er 
fram í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, ekki hefjast fyrr en þar til 
bær stofnun hefur verið tilgreind. 

4. Kröfur, sem lagðar eru fram eftir að fresturinn, sem 
tilgreindur er í 1. og 2. mgr., rennur út, skulu ekki teknar til 
greina. 

5. Skuldarstofnunin skal greiða samskiptastofnun 
kröfuaðildarríkisins og um getur í 66. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, kröfurnar innan 18 mánaða frá 
lokum þess mánaðar þegar þær voru lagðar fram hjá 
samskiptastofnun skuldaraðildarríkisins. Þetta á ekki við um 
kröfur sem skuldarstofnun hefur hafnað með gildum rökum 
innan þess tímabils. 

6. Allur ágreiningur varðandi kröfur skal leysa í síðasta lagi 
innan 36 mánaða frá þeim mánuði þegar krafan var lögð fram. 

7. Endurskoðunarnefndin skal auðvelda lokun reikninga í 
þeim tilvikum þegar lausn næst ekki innan tímabilsins sem um 
getur í 6. mgr. og skal, að fenginni rökstuddri beiðni frá einum 
af aðilunum, láta í ljós skoðun sína á deilunni innan sex 
mánaða frá lokum þess mánaðar þegar málinu var vísað til 
hennar. 

68. gr. 

Vextir vegna greiðsludráttar og innborganir 

1. Frá lokum 18 mánaða tímabilsins, sem sett er fram í 
5. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, getur 
kröfustofnun fært vexti til gjalda á útistandandi kröfur nema 
skuldastofnunin hafi, innan sex mánaða frá lokum þess 
mánaðar þegar kröfurnar voru lagðar fram, borgað inn á a.m.k. 
90% af heildarkröfunni sem er lögð fram skv. 1. eða 2. mgr. 
67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Fyrir þá hluta kröfunnar, 
sem innborgunin nær ekki yfir, má einungis færa vexti til 
gjalda frá lokum 36 mánaða tímabilsins sem sett er fram í 
6. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

2. Reikna skal vextina á grundvelli þeirra viðmiðunarvaxta 
sem Seðlabanki Evrópu notar við miklar 
skuldbreytingaraðgerðir.  Gildandi viðmiðunarvextir skulu vera 
þeir vextir sem eru í gildi fyrsta dag þess mánaðar þegar 
greiðslan gjaldfellur. 

3. Engri samskiptastofnun er skylt að samþykkja innborganir 
samkvæmt 1. mgr.  Hafi samskiptastofnun hafnað slíku boði 
hefur kröfustofnun ekki lengur heimild til að færa til gjalda 
vexti á greiðslur sem dragast er varða umræddar kröfur aðrar 
en þær sem heyra undir annan málslið 1. mgr. 

69. gr. 

Uppgjör ársreikninga 

1. Framkvæmdaráðið skal fastsetja stöðu krafna fyrir hvert 
almanaksár í samræmi við g-lið 72. gr. grunnreglugerðarinnar, 
á grundvelli skýrslu endurskoðunarnefndarinnar. Í þessu skyni 
skulu samskiptastofnanir tilkynna endurskoðunarnefndinni, 
áður en frestur rennur út og í samræmi við málsmeðferðina sem 
nefndin mælir fyrir um, um fjárhæð þeirra krafna sem lagðar 
eru fram, gerðar eru upp eða sem er andmælt (afstaða þess sem 
á kröfu) og fjárhæð þeirra krafna, sem tekið er við, gerðar eru 
upp eða sem er andmælt (afstaða þess sem skuldar). 
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2. Framkvæmdaráðið getur haft viðeigandi eftirlit með 
tölfræðilegum gögnum og bókahaldsgögnum, sem notuð eru 
sem grunnur fyrir árlegt yfirlit yfir kröfur sem kveðið er á um í 
1. mgr., einkum til að tryggja að þær samrýmist þeim reglum 
sem mælt er fyrir um í þessum bálki. 

II. KAFLI 

Endurgreiðsla atvinnuleysisbóta skv. 65. gr. 
grunnreglugerðarinnar 

70. gr. 

Endurgreiðsla atvinnuleysisbóta 

Ef ekki er um neitt samkomulag að ræða í samræmi við 8. mgr. 
65. gr. grunnreglugerðarinnar skal stofnun á búsetustað fara 
fram á endurgreiðslu atvinnuleysisbóta, skv. 6. og 7. mgr. 
65. gr. grunnreglugerðarinnar, frá stofnun í því aðildarríki sem 
setti löggjöfina sem bótaþeginn heyrði síðast undir. Beiðnina 
skal leggja fram innan sex mánaða frá lokum þess hálfa 
almanaksársins þegar síðasta greiðsla atvinnuleysisbótanna, 
sem krafist er endurgreiðslu á, átti sér stað. Í beiðninni skal 
tilgreina bótafjárhæð sem greidd var á því þriggja eða fimm 
mánaða tímabili, sem um getur í 6. og 7. mgr. 65. gr. 
grunnreglugerðarinnar, fyrir hvaða tímabil bæturnar voru 
greiddar og gögn sem sanna deili á hinum atvinnulausa. 
Kröfurnar skulu lagðar fram og greiddar fyrir milligöngu 
samskiptastofnana viðkomandi aðildarríkja. 

Engin krafa er gerð um að taka til athugunar kröfur sem lagðar 
eru fram að liðnum þeim fresti sem um getur í fyrstu málsgrein. 

Ákvæði 1. mgr. 66. gr. og 5.–7. mgr. 67. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar gilda að breyttu breytanda. 

Við lok 18 mánaða tímabilsins sem um getur í 5. mgr. 67. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, getur kröfustofnunin fært vexti 
til gjalda á útistandandi kröfur. Reikna skal vextina í samræmi 
við 2. mgr. 68. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Hámarksfjárhæð endurgreiðslunnar, sem um getur í þriðja 
málslið 6. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar, er í hverju 
einstöku tilviki fjárhæð þeirra bóta sem hlutaðeigandi 
einstaklingur ætti rétt á samkvæmt löggjöf aðildarríkisins sem 
hann heyrði síðast undir ef hann var skráður hjá vinnumiðlun í 
því aðildarríki. Engu að síður skulu þar til bærar stofnanir í 
einu af þeim aðildarríkjum sem setti þá löggjöf sem 
hlutaðeigandi einstaklingur heyrði síðast undir, í samskiptum 
milli aðildarríkjanna sem skráð eru í 5. viðauka 
framkvæmdarreglugerðarinnar, ákvarða hámarksfjárhæð í 
hverju tilviki fyrir sig á grundvelli meðalfjárhæðar 
atvinnuleysisbóta sem veittar eru samkvæmt löggjöf þess 
aðildarríkis á næstliðnu almanaksári. 

III. KAFLI 

Endurheimtur á veittum bótum sem ekki eru gjaldfallnar, 
endurheimtur á bráðabirgðagreiðslum og iðgjöldum, 

skuldajöfnun og aðstoð við endurheimtur 

1 .  þá t tu r  

M eginreg lur  

71. gr. 

Sameiginleg ákvæði 

Við beitingu 84. gr. grunnreglugerðarinnar og innan þess 
ramma, sem þar er skilgreindur, skulu endurheimtur krafna, 
þegar því verður við komið, gerðar með skuldajöfnun 
annaðhvort milli stofnana viðkomandi aðildarríkja eða 
gagnvart hlutaðeigandi einstaklingum eða lögaðilum í samræmi 
við 72.–74. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. Ef ekki er hægt 
að endurheimta allar eða einhverjar kröfur með 
skuldajöfnunaraðferðinni skal endurheimta gjaldföllnu 
fjárhæðina sem eftir er í samræmi við 75.–85. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

2 .  þá t tu r  

Skuldajöfnun 

72. gr. 

Bætur sem viðkomandi átti ekki tilkall til 

1. Ef stofnun aðildarríkis hefur greitt einstaklingi bætur sem 
hann á ekki rétt á getur hún, samkvæmt skilyrðum og innan 
takmarkana þeirrar löggjafar sem hún starfar eftir, farið fram á 
það við stofnun í öðru aðildarríki, sem er ábyrg fyrir greiðslum 
til hlutaðeigandi einstaklings, að hún dragi óréttmætu 
fjárhæðina frá ógreiddum bótum eða reglubundnum greiðslum 
sem hlutaðeigandi einstaklingur á eftir að fá greiddar, óháð 
tegund almannatrygginga. Stofnun síðarnefnda aðildarríkisins 
skal draga frá fjárhæðina sem um ræðir, með þeim skilyrðum 
og takmörkunum sem löggjöf sú sem hún starfar eftir setur um 
þessa tegund skuldajöfnunaraðferðar, eins og stofnunin hefði 
sjálf ofgreitt bæturnar, og skal hún yfirfæra umrædda fjárhæð 
til stofnunarinnar sem greiddi óréttmætu bæturnar. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. er stofnun í aðildarríki heimilt, þegar hún 
við veitingu eða endurskoðun örorkubóta, sem og elli- og 
eftirlifendalífeyris, skv. 4. og 5. kafla III. bálks 
grunnreglugerðarinnar, hefur greitt einstaklingi óréttmæta 
fjárhæð, að fara fram á það við stofnun í öðru aðildarríki, sem 
er ábyrg fyrir greiðslu samsvarandi bóta til hlutaðeigandi 
einstaklings, að hún dragi óréttmætu greiðsluna frá þeim 
eftirstöðvum sem hann á ógreiddar hjá henni. Eftir að 
síðarnefnda stofnunin hefur upplýst þá stofnun, sem greiddi 
óréttmæta fjárhæð, um eftirstöðvarnar skal stofnunin, sem 
greiddi óréttmætu fjárhæðina, tilkynna um óréttmætu 
fjárhæðina innan tveggja mánaða. Ef stofnunin, sem á að 
greiða eftirstöðvarnar, fær tilkynningu innan frestsins skal hún 
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senda fjárhæðina, sem er dregin frá, til stofnunarinnar sem 
greiddi óréttmætar fjárhæðir. Renni fresturinn út skal sú 
stofnun tafarlaust greiða hlutaðeigandi einstaklingi 
eftirstöðvarnar. 

3. Hafi einstaklingur fengið aðstoð frá opinberri 
félagsþjónustu í einu aðildarríki á tímabili þegar hann átti rétt á 
bótum samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis getur sá aðili, sem 
veitti aðstoðina, eigi hann lagalegan rétt á endurkröfu vegna 
bóta hlutaðeigandi einstaklings, farið fram á það við stofnun í 
öðru aðildarríki, sem er ábyrg fyrir greiðslum til hlutaðeigandi 
einstaklings, að hún dragi fjárhæð aðstoðarinnar frá þeirri 
fjárhæð sem hlutaðeigandi einstaklingur fær í því aðildarríki. 

Þetta ákvæði gildir, að breyttu breytanda, um hvern þann 
aðstandanda hlutaðeigandi einstaklings sem hefur fengið 
aðstoð á yfirráðasvæði aðildarríkis á sama tíma og hinn tryggði 
átti rétt á bótum samkvæmt löggjöf annars aðildarríkis vegna 
sama aðstandanda. 

Sú stofnun aðildarríkis, sem greiddi óréttmæta fjárhæð vegna 
aðstoðar, skal senda yfirlýsingu um fjárhæðina sem greiða á 
stofnun hins aðildarríkisins, sem skal síðan draga fjárhæðina 
frá, með þeim skilyrðum og takmörkunum sem mælt er fyrir 
um fyrir þessa tegund skuldajöfnunar í samræmi við löggjöfina 
sem hún starfar eftir, og yfirfæra fjárhæðina án tafar til 
stofnunarinnar sem greiddi óréttmætu fjárhæðina. 

73. gr. 

Bætur í peningum eða iðgjöld greidd til bráðabirgða 

1. Við beitingu 6. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar skal sú 
stofnun, sem greiddi bætur í peningum til bráðabirgða, taka 
saman yfirlit yfir fjárhæðina sem greidd var til bráðabirgða og 
senda þeirri stofnun sem tilgreind var sem þar til bær stofnun 
eigi síðar en þremur mánuðum eftir að gildandi löggjöf hefur 
verið ákvörðuð eða stofnunin, sem ber ábyrgð á því að greiða 
bætur, hefur verið tilgreind. 

Stofnunin, sem er tilgreind sem þar til bær stofnun, skal draga 
þá fjárhæð sem er til greiðslu vegna bráðabirgðagreiðslunnar 
frá eftirstöðvum samsvarandi bóta sem hún hefur ekki greitt 
hlutaðeigandi einstaklingi og skal án tafar senda frádregnu 
fjárhæðina til þeirrar stofnunar sem greiddi til bráðabirgða 
bætur í peningum. 

Ef fjárhæð bóta, sem greiddar voru til bráðabirgða, er hærri en 
fjárhæð eftirstöðvanna eða ef engar eftirstöðvar eru skal sú 
stofnun, sem tilgreind hefur verið sem þar til bær stofnun, 
draga þá fjárhæð frá reglulegum greiðslum, með þeim 
skilyrðum og takmörkunum sem mælt er fyrir um fyrir þessa 
tegund skuldajöfnunar í samræmi við löggjöfina sem hún 
starfar eftir, og yfirfæra fjárhæðina án tafar til þeirrar stofnunar 
sem greiddi bætur í peningum til bráðabirgða. 

2. Stofnunin, sem fékk iðgjöld greidd til bráðabirgða frá 
lögaðila og/eða einstaklingi, skal ekki endurgreiða fjárhæðina 
sem um ræðir til einstaklingsins sem greiddi iðgjöldin fyrr en 
hún hefur gengið úr skugga um það hjá þeirri stofnun, sem 
tilgreind var sem þar til bær stofnun, hvaða fjárhæð hún 
skuldar skv. 4. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Að beiðni þeirra stofnunar, sem tilgreind var sem þar til bær 
stofnun sem skal gera í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að 
gildandi löggjöf hefur verið ákvörðuð, skal sú stofnun, sem 
hefur tekið við iðgjöldum til bráðabirgða, senda þau til þeirrar 
stofnunar, sem var tilgreind sem þar til bær stofnun fyrir það 
tímabil, í þeim tilgangi að gera upp aðstæður varðandi iðgjöld 
sem lögaðilar og/eða einstaklingar skulda henni. Yfirfærð 
iðgjöld skulu afturvirkt teljast greidd til þeirrar stofnunar sem 
tilgreind var sem þar til bær stofnun. 

Ef fjárhæð iðgjalda, sem greidd voru til bráðabirgða, er hærri 
en sú fjárhæð sem lögaðili og/eða einstaklingur skuldar þeirri 
stofnun, sem tilgreind var sem þar til bær stofnun, skal sú 
stofnun, sem tók við iðgjöldunum til bráðabirgða, endurgreiða 
lögaðilanum og/eða hlutaðeigandi einstaklingi 
umframfjárhæðina. 

74. gr. 

Kostnaður vegna skuldajöfnunar 

Ekki skal greiða kostnað ef skuldin er endurgreidd með 
skuldajöfnun sem kveðið er á um í 72. og 73. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

3 .  þá t tu r  

Endurhe imtur  

75. gr. 

Skilgreiningar og sameiginleg ákvæði 

1. Í þessum þætti er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

— „krafa“: allar kröfur er varða iðgjöld eða óréttmætar bætur 
sem hafa verið greiddar eða veittar, þ.m.t. vextir, sektir, 
stjórnsýsluviðurlög og öll önnur gjöld og kostnaður í 
tengslum við kröfuna í samræmi við löggjöf aðildarríkisins 
sem leggur fram kröfuna, 

— „umsóknaraðili“: að því er varðar hvert aðildarríki, hver sú 
stofnun sem leggur fram beiðni um upplýsingar, 
tilkynningar eða endurheimtur vegna kröfu eins og hún er 
skilgreind hér að framan, 

— „aðili sem beiðni er beint til“: að því er varðar hvert 
aðildarríki, hver sú stofnun sem beina má beiðni um 
tilkynningar eða endurheimtur til. 

2. Beiðnir og hvers kyns tengdar orðsendingar milli 
aðildarríkjanna skal að jafnaði senda fyrir milligöngu tilnefndra 
stofnana. 

3. Hagnýtar framkvæmdaráðstafanir, þ.m.t. þær sem varða 
4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar og ákvörðun 
lágmarksfjárhæðar sem hægt er að biðja um endurheimtur á, 
skulu vera á hendi framkvæmdaráðsins. 
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76. gr. 

Beiðnir um upplýsingar 

1. Að beiðni umsóknaraðila skal aðilinn, sem beiðni er beint 
til, veita hverjar þær upplýsingar sem gætu komið 
umsóknaraðila að gagni við endurheimt kröfu. 

Í því skyni að afla þessara upplýsinga skal aðilinn, sem beiðni 
er beint til, nota þær valdheimildir sem kveðið er á um í lögum 
og stjórnsýslufyrirmælum og gilda um endurheimtur 
samsvarandi krafna sem settar eru fram í hans eigin aðildarríki. 

2. Í beiðni um upplýsingar skal tilgreina nafn, síðasta þekkta 
heimilisfang og hverjar þær aðrar viðkomandi upplýsingar til 
að sanna deili á hlutaðeigandi lögaðila eða einstaklingi sem 
upplýsingarnar varða og tegund og fjárhæð þeirrar kröfu sem 
beiðnin varðar. 

3. Aðilanum, sem beiðni er beint til, er ekki skylt að veita 
upplýsingar: 

a) sem hann gæti ekki fengið í þeim tilgangi að endurheimta 
svipaðar kröfur í sínu aðildarríki, 

b) sem yrðu til þess að ljóstra upp leyndarmálum á sviði 
viðskipta, iðnaðar eða fagstarfsemi eða 

c) þegar birting þeirra væri líkleg til að hafa áhrif á öryggi eða 
stríða gegn allsherjarreglu aðildarríkisins. 

4. Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal tilkynna 
umsóknaraðilanum um ástæður þess að beiðni um upplýsingar 
er hafnað. 

77. gr. 

Tilkynningar 

1. Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal, að beiðni 
umsóknaraðila og í samræmi við gildandi reglur um 
tilkynningar varðandi sambærilega gerninga eða ákvarðana í 
eigin aðildarríki, tilkynna viðtakanda um alla gerninga og 
ákvarðanir, þ.m.t. á vegum dómstóla, sem koma frá aðildarríki 
umsóknaraðila og varða kröfu og/eða endurheimtur hennar. 

2. Í beiðni um tilkynningu skal tilgreina nafn, heimilisfang og 
hvers konar aðrar viðkomandi upplýsingar til að sanna deili á 
hlutaðeigandi viðtakanda sem umsóknaraðilinn hefur venjulega 
aðgang að, tegund og efni gerningsins eða ákvörðunarinnar 
sem tilkynna á og, ef nauðsyn krefur, nafn, heimilisfang og 
hvers konar aðrar viðkomandi upplýsingar til að sanna deili á 
skuldara og til tilgreiningar kröfunni sem gerningurinn eða 
ákvörðunin gildir um, sem og hvers konar aðrar upplýsingar 
sem að gagni mega koma. 

3. Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal án tafar tilkynna 
umsóknaraðilanum um aðgerðir sem gripið er til að hans 
beiðni, einkum um hvaða dag ákvörðunin var tekin eða 
gerningurinn var framsendur til viðtakanda. 

78. gr. 

Beiðni um endurheimtur 

1. Beiðni um endurheimt kröfu, sem umsóknaraðili afhendir 
aðilanum sem beiðni er beint til, skal fylgja opinbert eða 
staðfest afrit af þeim gerningi sem heimilar fullnustumeðferð 
hennar, gefið út í aðildarríki umsóknaraðila og, ef við á, 
upprunalegt eða staðfest eintak annarra skjala sem eru 
nauðsynleg vegna endurheimtar. 

2. Umsóknaraðilinn má einungis leggja fram beiðni um 
endurheimt ef: 

a) kröfunni og/eða gerningnum, sem heimilar 
fullnustumeðferð hennar, er ekki andmælt í hans eigin 
aðildarríki, nema í þeim tilvikum þegar annarri undirgrein 
2. mgr. 81. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar er beitt, 

b) hann hefur í eigin aðildarríki beitt viðeigandi málsmeðferð 
við endurheimt sem hann hefur aðgang að á grundvelli þess 
gernings sem um getur í 1. mgr. og ráðstafanir, sem gerðar 
eru, munu ekki leiða til þess að krafan verði greidd að 
fullu, 

c) fyrningafrestur samkvæmt hans eigin löggjöf er ekki runnin 
út. 

3. Í beiðni um endurheimt skal tilgreina: 

a) nafn, heimilisfang og hvers konar aðrar viðeigandi 
upplýsingar til að sanna deili á hlutaðeigandi einstaklingi 
eða lögaðila og/eða þriðja aðila sem á hlutdeild í eignum 
hans eða hennar, 

b) nafn, heimilisfang og hvers konar aðrar viðeigandi 
upplýsingar til tilgreiningar á umsóknaraðila, 

c) tilvísun í þann gerning sem heimilar fullnustumeðferð, 
gefin út í aðildarríki umsóknaraðila, 

d) tegund og fjárhæð kröfu, þ.m.t. höfuðstól, vextir, sektir, 
stjórnsýsluviðurlög og hvers konar önnur gjöld og 
kostnaður til greiðslu sem fram kemur í gjaldmiðlum 
aðildarríkja umsóknaraðilans og aðilanna sem beiðni er 
beint til, 

e) hvaða dag umsóknaraðili og/eða sá aðili, sem beiðni er 
beint til, tilkynnir viðtakanda um gerninginn, 

f) frá hvaða degi og á hvaða tímabili fullnustumeðferð er 
möguleg samkvæmt gildandi lögum í aðildarríki 
umsóknaraðilans, 

g) allar aðrar viðeigandi upplýsingar. 

4. Beiðni um endurheimt skal einnig fylgja yfirlýsing frá 
umsóknaraðila sem staðfestir að skilyrðunum, sem mælt er 
fyrir um í 2. mgr., hafi verið fullnægt. 

5. Umsóknaraðilinn skal framsenda til aðilans, sem beiðni er 
beint til, viðeigandi upplýsingar er varða málið og leiddu til 
beiðni um endurheimt, jafnskjótt og hann fær vitneskju um 
þær. 
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79. gr. 

Gerningur sem heimilar fullnustumeðferð á endurheimtum 

1. Í samræmi við 2. mgr. 84. gr. grunnreglugerðarinnar skal 
gerningurinn, sem heimilar fullnustumeðferð krafnanna, 
viðurkenndur beint og sjálfkrafa farið með hann sem gerning 
sem heimilar fullnustumeðferð vegna kröfu aðildarríkis þess 
aðila sem beiðninni er beint til. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. má samþykkja, viðurkenna, bæta við eða 
setja í stað þess gernings, sem heimilar fullnustumeðferð kröfu, 
eftir því sem við á og í samræmi við gildandi ákvæði í 
aðildarríki aðilans, sem beiðni er beint til, gerning sem heimilar 
fullnustumeðferð á yfirráðasvæði þess aðildarríkis. 

Innan þriggja mánaða frá viðtökudegi beiðni um endurheimt 
skulu aðildarríki leitast við að ljúka við staðfestingu, 
viðurkenningu, viðbót eða endurnýjun, nema í þeim tilvikum 
þegar þriðja undirgrein þessarar málsgreinar gildir. Aðildarríki 
getur ekki neitað að ljúka við þessar aðgerðir ef gerningurinn, 
sem heimilar fullnustumeðferð, er gerður á tilhlýðilegan hátt. 
Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal tilkynna 
umsóknaraðilanum um ástæður þess að farið er fram úr þriggja 
mánaða tímabilinu. 

Ef einhverjar af þessum aðgerðum verða til þess að deilur 
koma upp í tengslum við kröfu og/eða gerninginn sem heimilar 
fullnustumeðferð og umsóknaraðili gefur út gildir 81. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

80. gr. 

Greiðslufyrirkomulag og greiðslufrestir 

1. Endurheimta skal kröfur í gjaldmiðli aðildarríkis aðilans 
sem beiðni er beint til. Aðilinn sem beiðni er beint til skal 
yfirfæra alla kröfufjárhæðina, sem hann hefur endurheimt, til 
umsóknaraðilans. 

2. Aðilinn, sem beiðni er beint til, getur, ef gildandi lög eða 
stjórnsýslufyrirmæli í aðildarríki hans heimila það, og að höfðu 
samráði við umsóknaraðilann, veitt skuldara greiðslufrest eða 
heimilað greiðslur með afborgunum. Vexti, sem aðilinn sem 
beiðni er beint til færir til gjalda vegna slíks 
viðbótargreiðslufrests, skal einnig yfirfæra til umsóknaraðilans. 

Frá og með þeim degi þegar gerningur, sem heimilar 
fullnustumeðferð, hefur verið viðurkenndur með beinum hætti í 
samræmi við 1. mgr. 79. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, 
eða samþykktur, viðurkenndur, bætt við hann eða hann 
endurnýjaður í samræmi við 2. mgr. 79. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, skal reikna dráttarvexti 
samkvæmt gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum í 
aðildarríki aðilans sem beiðninni er beint til og einnig yfirfæra 
þá til umsóknaraðilans. 

81. gr. 

Kröfu eða gerningi sem heimilar fullnustumeðferð vegna 
endurheimtar andmælt og fullnusturáðstöfunum andmælt 

1. Ef svo ber til meðan á endurheimtarferli stendur að 
hagsmunaaðili andmælir kröfu og/eða gerningi sem heimilar 
fullnustumeðferð, sem gefið er út í aðildarríki umsóknaraðila, 
skal hagsmunaaðilinn fara með málið fyrir viðeigandi yfirvöld 
aðildarríkis umsóknaraðilans, í samræmi við gildandi lög í því 
aðildarríki. Umsóknaraðilinn skal án tafar tilkynna aðilanum, 
sem beiðninni er beint til, um þessa aðgerð. Hagsmunaaðilinn 
getur líka tilkynnt aðilanum, sem beiðninni er beint til, um 
aðgerðina. 

2. Um leið og aðilinn, sem beiðninni er beint til, fær 
tilkynninguna eða upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., 
annaðhvort frá umsóknaraðila eða hagsmunaaðila, skal hann 
stöðva fullnustumeðferð þar til ákvörðun viðeigandi yfirvalda í 
málinu liggur fyrir, nema umsóknaraðili óski eftir öðru í 
samræmi við aðra undirgrein þessarar málsgreinar. Ef aðilinn, 
sem beiðninni er beint til, telur það nauðsynlegt, með fyrirvara 
um 84. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, getur hann gripið til 
varúðarráðstafana til að tryggja endurheimtur ef gildandi lög og 
reglugerðir í hans eigin aðildarríki leyfa slíkar aðgerðir vegna 
svipaðra krafna. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein getur umsóknaraðili, í samræmi við 
gildandi lög, reglur og stjórnsýsluvenju, farið fram á það að 
aðilinn, sem beiðninni er beint til, endurheimti kröfuna sem 
andmælt hefur verið ef viðeigandi gildandi lög, reglur og 
stjórnsýsluvenja í aðildarríki aðilans, sem beiðninni er beint til, 
leyfa það. Ef niðurstaða andmælanna er skuldara í hag skal 
umsóknaraðilinn vera ábyrgur fyrir endurgreiðslu endurheimtra 
fjárhæða, ásamt áföllnum skaðabótum, í samræmi við gildandi 
löggjöf í aðildarríki aðilans sem beiðni er beint til. 

3. Ef andmæli varða fullnusturáðstafanir, sem gerðar eru í 
aðildarríki aðilans sem beiðninni er beint til, skal fara með 
málið fyrir viðeigandi yfirvald þess aðildarríkis í samræmi við 
lög þess og reglur. 

4. Ef viðeigandi yfirvöld, sem farið er með málið fyrir í 
samræmi við 1. mgr., er dómsstóll eða stjórnsýsludómstóll skal 
ákvörðun þess dómstóls, að því leyti sem hann er hagstæður 
umsóknaraðila og heimilar endurheimt á kröfunni í aðildarríki 
umsóknaraðilans, teljast „gerningur sem heimilar 
fullnustumeðferð“ í skilningi 78. og 79. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar og skal endurheimt kröfunnar 
haldið áfram á grundvelli þeirrar ákvörðunar. 

82. gr. 

Takmarkanir á aðstoð 

1. Aðilanum, sem beiðni er beint til, skal ekki vera skylt: 

a) að veita aðstoðina, sem kveðið er á um í 78.–81. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, ef endurheimt kröfunnar 
myndi, vegna aðstæðna skuldara, valda alvarlegum 
efnahagslegum eða félagslegum erfiðleikum í aðildarríki 
aðilans, sem beiðninni er beint til, að því leyti sem gildandi 
lög, reglur og stjórnsýsluvenja í aðildarríki aðilans, sem 
beiðninni er beint til, heimila slíka aðgerð að því er varðar 
sambærilegar kröfur í landinu, 

b) að veita aðstoðina, sem kveðið er á um í 76.–81. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, ef upphaflega beiðnin, skv. 
76.–78. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, gildir um kröfur 
sem eru eldri en fimm ára, reiknað frá þeim tíma þegar 
gerningnum sem heimilar endurheimtur var komið á í 
samræmi við gildandi lög, reglur eða stjórnsýsluvenju í 
aðildarríki umsóknaraðila á þeim degi þegar beiðnin var 
lögð fram. Ef kröfunni eða gerningnum er andmælt hefst 
fresturinn þó þegar aðildarríki umsóknaraðila ákveður að 
ekki megi lengur andmæla kröfunni eða 
fullnustufyrirmælum sem heimila endurheimtur. 
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2. Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal tilkynna 
umsóknaraðilanum um ástæður þess að beiðni um aðstoð er 
neitað. 

83. gr. 

Fyrningarfrestur 

1. Álitaefni varðandi fyrningarfrest falla undir: 

a) gildandi lög í aðildarríki umsóknaraðila að svo miklu leyti 
sem þau varða kröfuna og/eða gerninginn sem heimilar 
fullnustumeðferð og 

b) gildandi lög í aðildarríki aðilans, sem beiðninni er beint til, 
að því leyti sem þau varða fullnusturáðstafanir í 
aðildarríkinu sem beiðni er beint til. 

Fyrningarfrestur, samkvæmt gildandi lögum í aðildarríki 
aðilans sem beiðni er beint til, skal hefjast frá og með degi 
beinnar viðurkenningar eða frá og með degi staðfestingar, 
viðurkenningar, viðbótar eða endurnýjunar í samræmi við 79. 
gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

2. Þær ráðstafanir sem aðili, sem beiðni er beint til, gerir til að 
endurheimta kröfur samkvæmt beiðni um aðstoð og hefðu haft 
þau áhrif, ef umsóknaraðilinn hefði gert þær, að stöðva eða 
gera hlé á fyrningarfresti samkvæmt gildandi lögum í 
aðildarríki umsóknaraðila skulu með tilliti til þessara áhrifa 
teljast hafa verið gerðar í síðarnefnda ríkinu. 

84. gr. 

Varúðarráðstafanir 

Komi fram rökstudd beiðni frá umsóknaraðila skal aðilinn, sem 
beiðni er beint til, gera varúðarráðstafanir til að tryggja 
endurheimt kröfu, að því marki sem gildandi lög og reglur í 
aðildarríki aðilans, sem beiðni er beint til, leyfa. 

Við framkvæmd 1. mgr. skulu þau ákvæði og sú málsmeðferð, 
sem mælt er fyrir um í 78., 79., 81. og 82 gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, gilda að breyttu breytanda. 

85. gr. 

Kostnaður vegna endurheimtar 

1. Aðilinn, sem beiðni er beint til, skal endurheimta frá 
hlutaðeigandi einstaklingi eða lögaðila og halda eftir þeim 
kostnaði sem hann stofnar til og tengist endurheimt, í samræmi 
við lög og reglur í aðildarríki aðilans sem beiðni er beint til og 
gilda um svipaðar kröfur. 

2. Gagnkvæm aðstoð, sem veitt er samkvæmt þessum þætti, 
skal almennt vera endurgjaldslaus. Ef endurheimt hefur í för 
með sér ákveðin vandamál, sem varða mjög háar fjárhæðir 
vegna kostnaðar geta umsóknaraðili og aðilinn, sem beiðni er 
beint til, komið sér saman um sérstakt 
endurgreiðslufyrirkomulag í þeim málum sem um ræðir. 

3. Aðildarríki umsóknaraðila skal áfram taka á sig ábyrgð 
gagnvart aðildarríki aðilans, sem beiðni er beint til, á kostnaði 
eða tapi vegna aðgerða sem eru tilefnislausar, annaðhvort að 
því er varðar réttmæti kröfunnar eða gildi gerningsins sem 
hlutaðeigandi umsóknaraðili gefur út. 

86. gr. 

Endurskoðunarákvæði 

1. Eigi síðar en á fjórða heila almanaksárinu eftir gildistöku 
framkvæmdarreglugerðarinnar skal framkvæmdaráðið leggja 
fram samanburðarskýrslu um þá fresti sem kveðið er á um í 2., 
5. og 6. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Á grundvelli þessarar skýrslu getur framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna, eftir því sem við á, lagt fram tillögur að 
endurskoðun á þessum frestum með það að markmiði að stytta 
þá verulega. 

2. Eigi síðar en á þeim degi, sem um getur í 1. mgr., skal 
framkvæmdaráðið einnig meta þær reglur um breytingar á 
tímabilum, sem um getur í 13. gr., með það að markmiði að 
einfalda þær ef mögulegt er. 

3. Eigi síðar en 1. maí 2015 skal framkvæmdaráðið leggja 
fram skýrslu þar sem beiting I. og III. kafla IV. bálks 
framkvæmdarreglugerðarinnar er metin sérstaklega, einkum 
m.t.t. málsmeðferðarreglna og fresta sem um getur í 2., 5. og 
6. mgr. 67. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar og 
málsmeðferðarreglna við endurheimt sem um getur í 75.–
85. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Á grundvelli þessarar skýrslu getur framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna, ef nauðsynlegt reynist, lagt fram tillögur 
um að gera málsmeðferðareglurnar árangursríkari og halda 
þeim í jafnvægi. 

V. BÁLKUR 

ÝMIS ÁKVÆÐI, BRÁÐABIRGÐA- OG LOKAÁKVÆÐI 

87. gr. 

Læknisskoðun og stjórnsýslueftirlit 

1. Ef sá sem fær eða sækir um bætur, eða aðstandandi hans, 
dvelur eða er búsettur innan yfirráðasvæðis annars aðildarríkis 
en þess þar sem skuldarstofnunin er skal stofnun á dvalar- eða 
búsetustað bótaþega, með fyrirvara um önnur ákvæði, annast 
læknisskoðun, að beiðni skuldarstofnunar, í samræmi við þau 
ákvæði sem mælt er fyrir um í löggjöfinni sem sú stofnun 
starfar eftir. 

Skuldarstofnun skal, ef nauðsyn krefur, tilkynna stofnun á 
dvalar- eða búsetustað um sérstakar kröfur sem þarf að 
uppfylla og þau atriði sem læknisskoðunin þarf að ná yfir. 

2. Stofnun á dvalar- eða búsetustað skal framsenda skýrslu til 
þeirrar skuldarstofnunar sem fór fram á læknisskoðunina.  
Þessi stofnun er bundin af niðurstöðum stofnunar á búsetu- eða 
dvalarstað. 
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Skuldarstofnun heldur þeim rétti að láta lækni, sem hún sjálf 
velur, skoða bótaþegann. Engu að síður er einungis heimilt að 
biðja bótaþegann um að snúa aftur til aðildarríkisins þar sem 
skuldarstofnunin er ef hann eða hún getur ferðast án þess að 
stofna heilsu sinni í hættu og greiðir skuldarstofnun ferða- og 
gistikostnað. 

3. Ef sá sem fær eða sækir um bætur, eða aðstandandi hans, 
dvelur eða er búsettur á yfirráðsvæði annars aðildarríkis en 
þess þar sem skuldarstofnun er skal stofnun á búsetu- eða 
dvalarstað bótaþega annast stjórnsýslueftirlitið að beiðni 
skuldarstofnunar. 

Ákvæði 2. mgr. skulu einnig gilda í því tilviki. 

4. Ákvæði 2. og 3. mgr. skulu einnig gilda þegar ástand 
viðtakanda eða umsækjanda um bætur vegna 
langtímaumönnunar, sem um getur í 34. gr. 
grunnreglugerðarinnar, er ákvarðað eða athugað. 

5. Lögbær yfirvöld eða þar til bærar stofnanir tveggja eða 
fleiri aðildarríkja geta komið sér saman um sértæk ákvæði og 
málsmeðferðarreglur til að bæta, að fullu eða að hluta til, getu 
umsækjenda og viðtakanda til að vera á vinnumarkaði og 
þátttöku þeirra í kerfum eða áætlunum sem til eru í dvalar- eða 
búsetuaðildarríkinu í þeim tilgangi. 

6. Skuldarstofnunin, sem fór fram á eftirlitið, skal endurgreiða 
þeirri stofnun, sem var beðin um að taka það að sér, 
raunverulega fjárhæð kostnaðar við eftirlitið, sem um getur í 1. 
og 5. mgr., sem undantekningu á þeirri meginreglu að 
gagnkvæm samvinna á sviði stjórnsýslu, sem getið er í 2. mgr. 
76. gr. grunnreglugerðarinnar, skuli vera án endurgjalds. 

88. gr. 

Tilkynningar 

1. Aðildarríkin skulu skýra framkvæmdastjórninni frá 
upplýsingum um þá aðila sem skilgreindir eru í m-, q- og r-lið 
1. gr. grunnreglugerðarinnar og a- og b-lið 2. mgr. 1. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar og um þær stofnanir sem eru 
tilnefndar í samræmi við framkvæmdarreglugerðina. 

2. Þeir aðilar, sem skilgreindir eru í 1. mgr., skulu fá rafrænt 
auðkenni í formi auðkenniskóða og tölvupóstfangs. 

3. Framkvæmdaráðið skal ákvarða skipulag, innihald og 
nákvæmt fyrirkomulag, þ.m.t. sameiginlegt snið og fyrirmynd, 
fyrir tilkynningar um þær upplýsingar sem eru tilgreindar í 
1. mgr. 

4. Ákvæði 4. viðauka framkvæmdarreglugerðarinnar gefa 
upplýsingar um opinberan gagnagrunn með þeim upplýsingum 
sem tilgreindar eru í 1. mgr. Framkvæmdastjórnin skal koma 
gagnagrunninum upp og stýra honum. Aðildarríkin skulu engu 
að síður vera ábyrg fyrir þeim upplýsingunum sem þau setja 
inn í þennan gagnagrunn um tengiliði í landinu. Enn fremur 
skulu aðildarríkin tryggja nákvæmni við innfærslu upplýsinga 
um tengiliði í landinu sem krafist er skv. 1. mgr. 

5. Aðildarríkin skulu vera ábyrg fyrir því að uppfæra 
upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 

89. gr. 

Upplýsingar 

1. Framkvæmdaráðið skal semja þær upplýsingar sem eru 
nauðsynlegar til að tryggja að hlutaðeigandi aðilar þekki rétt 
sinn og þau formsatriði á sviði stjórnsýslu sem þarf til að halda 
honum fram.  Þessum upplýsingum skal, þegar því verður við 
komið, miðlað rafrænt með útgáfu á Netinu á vefsetrum sem 
eru aðgengileg almenningi.  Framkvæmdaráðið skal tryggja að 
upplýsingarnar séu uppfærðar reglulega og hafa eftirlit með 
gæðum þjónustunnar sem notendum er veitt. 

2. Ráðgjafarnefndin, sem um getur í 75. gr. 
grunnreglugerðarinnar, getur gefið út álit og tilmæli um að 
bæta upplýsingarnar og miðlun þeirra. 

3. Lögbær yfirvöld skulu sjá til þess að stofnanir þeirra geri 
sér grein fyrir og beiti öllum ákvæðum Bandalagsins, 
lagaákvæðum eða öðrum ákvæðum, þ.m.t. ákvarðanir 
framkvæmdaráðsins, á sviðum sem falla undir og innan 
skilmála grunnreglugerðarinnar og framkvæmdar-
reglugerðarinnar. 

90. gr. 

Umreikningur gjaldmiðils 

Við beitingu grunnreglugerðarinnar og 
framkvæmdarreglugerðarinnar skal gengi milli tveggja 
gjaldmiðla vera það viðmiðunargengi sem Seðlabanki Evrópu 
birtir.  Framkvæmdaráðið skal ákveða hvaða dag miða skal 
ákvörðun gengisins við. 

91. gr. 

Hagtölur 

Lögbær yfirvöld skulu taka saman hagtölur um beitingu 
grunnreglugerðarinnar og framkvæmdarreglugerðarinnar og 
senda þær til aðalskrifstofu framkvæmdaráðsins.  Þessum 
gögnum skal safnað saman og þau flokkuð í samræmi við 
áætlun og aðferð sem framkvæmdaráðið ákveður.  
Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna ber ábyrgð á miðlun 
upplýsinganna. 



2.2.2012  Nr. 7/295 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

 

92. gr. 

Breytingar á viðaukum 

Heimilt er að breyta 1., 2., 3., 4. og 5. viðauka við 
framkvæmdarreglugerðina og VI., VII., VIII. og IX. viðauka 
við grunnreglugerðina með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar, að beiðni framkvæmdaráðsins. 

93. gr. 

Bráðabirgðaákvæði 

Ákvæði 87. gr. grunnreglugerðarinnar gilda um aðstæður sem 
falla undir framkvæmdarreglugerðina. 

94. gr. 

Bráðabirgðaákvæði um lífeyri 

1. Ef um er að ræða tilvik sem á sér stað fyrir  gildistöku 
framkvæmdarreglugerðarinnar á yfirráðasvæði hlutaðeigandi 
aðildarríkis og ekki hefur verið orðið við kröfu um 
lífeyrisgreiðslur fyrir þann dag skal slík krafa, ef réttur er 
fyrirhendi í umræddu tilviki, leiða til tvöfaldra bóta vegna 
tímabils fyrir þann dag: 

a) vegna tímabilsins fyrir þann dag sem 
framkvæmdarreglugerðin kemur til framkvæmda á 
yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis í samræmi við 
reglugerð (EBE) nr. 1408/71 eða samninga sem eru í gildi 
milli hlutaðeigandi aðildarríkja, 

b) vegna tímabilsins sem hefst á þeim degi er 
framkvæmdarreglugerðin kemur til framkvæmda á 
yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis í samræmi við 
grunnreglugerðina. 

Ef fjárhæðin sem reiknuð er samkvæmt ákvæðunum sem um 
getur í a-lið er hærri en samsvarandi fjárhæð reiknuð 
samkvæmt ákvæðunum sem um getur í b-lið skal hlutaðeigandi 
einstaklingur eiga rétt á þeirri fjárhæð sem fæst við útreikning 
samkvæmt ákvæðunum sem um getur í a-lið. 

2. Umsókn um örorku-, ellilífeyris- eða eftirlifendabætur, sem 
lögð er fram hjá stofnun í aðildarríki eftir þann dag þegar 
framkvæmdarreglugerðin kemur til framkvæmda á 
yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis, skal sjálfkrafa leiða til 
endurmats þeirra bóta sem stofnun eða stofnanir í einu 
aðildarríki eða fleiri hafa veitt samkvæmt grunnreglugerðinni 
vegna sama tilviks fyrir þann tíma; endurmatið má ekki leiða til 
lækkunar á þeim bótum sem veittar eru. 

95. gr. 

Aðlögunartímabil fyrir rafræna upplýsingamiðlun 

1. Sérhvert aðildarríki getur nýtt sér aðlögunartímabil vegna 
rafrænnar miðlunar upplýsinga eins og kveðið er á um í 2. mgr. 
4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Þessi aðlögunartímabil skulu ekki vera lengri en 24 mánuðir frá 
gildistökudegi framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Engu að síður getur framkvæmdaráðið samþykkt viðeigandi 
framlengingu á þessum tímabilum ef verulegur dráttur verður á 
afhendingu grunnvirkis Bandalagsins (Rafræn miðlun 
upplýsinga um almannatryggingar — EESSI) með tilliti til 
gildistöku framkvæmdarreglugerðarinnar. 

2. Framkvæmdaráðið skal mæla fyrir um hagnýtt 
fyrirkomulag vegna nauðsynlegra aðlögunartímabila, sem um 
getur í 1. mgr., í því skyni að tryggja nauðsynlega miðlun 
upplýsinga við beitingu grunnreglugerðarinnar og 
framkvæmdarreglugerðarinnar. 

96. gr. 

Niðurfelling 

1. Reglugerð (EBE) nr. 574/72 er hér með felld úr gildi frá og 
með 1. maí 2010. 

Reglugerð (EBE) nr. 574/72 skal þó halda gildi sínu og 
réttaráhrifum með tilliti til: 

a) reglugerðar ráðsins (EB) nr. 859/2003 frá 14. maí 2003 um 
að láta ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og 
reglugerðar (EBE) nr. 574/72 ná til ríkisborgara þriðju 
landa sem þessi ákvæði taka ekki þegar til einungis á 
grundvelli þjóðernis þeirra (1), að svo miklu leyti sem sú 
reglugerð hefur ekki verið felld úr gildi eða henni breytt, 

b) reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1661/85 frá 13. júní 1985 
sem mælir fyrir um tæknilega aðlögun að reglum 
Bandalagsins um almannatryggingar fyrir farandlaunþega 
vegna Grænlands (2), að svo miklu leyti sem sú reglugerð 
hefur ekki verið felld úr gildi eða henni breytt, 

c) samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (3) og 
samningsins milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess, 
annars vegar, og Ríkjasambandsins Sviss, hins vegar, um 
frjálsa för fólks (4) og annarra samninga sem í eru vísanir 
til reglugerðar (EBE) nr. 574/72, að svo miklu leyti sem 
ekki hafa verið gerðar breytingar á þeim samningum á 
grundvelli framkvæmdarreglugerðarinnar. 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 160, 20.6.1985, bls. 7. 
(3) Stjtíð. EB L 1, 3.1.1994, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 6. 
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2. Í tilskipun ráðsins 98/49/EB frá 29. júní 1998 um verndun 
viðbótarlífeyrisréttinda launþega og sjálfstætt starfandi 
einstaklinga sem flytjast á milli aðildarríkja (1) og almennt í 
allri annarri löggjöf Bandalagsins skal líta á tilvísun í reglugerð 
(EBE) nr. 574/72 sem tilvísun í framkvæmdarreglugerðina. 

97. gr. 

Útgáfa og gildistaka 

Reglugerð þessi skal birt í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Hún öðlast gildi 1. maí 2010. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 16. september 2009. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BUZEK  C. MALMSTRÖM 

forseti. forseti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Stjtíð.  EB L 209, 25.7.1998, bls. 46. 
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1. VIÐAUKI 

Framkvæmdarákvæði fyrir tvíhliða samninga sem haldast í gildi og nýja tvíhliða framkvæmdasamninga 

(sem um getur í 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. í framkvæmdarreglugerðinni) 

BELGÍA — DANMÖRK 

Bréfaskipti frá 8. maí 2006 og 21. júní um samning um endurgreiðslu á raunverulegum fjárhæðum bóta til aðstandenda 
launþega eða sjálfstætt starfandi einstaklings sem tryggður er í Belgíu en aðstandandi er búsettur í Danmörku, og til 
lífeyrisþega og/eða aðstandenda þeirra sem eru tryggðir í Belgíu en búsettir í Danmörku. 

BELGÍA — ÞÝSKALAND 

Samningur frá 29. janúar 1969 um innheimtu og endurheimtur iðgjalda vegna almannatrygginga. 

BELGÍA — ÍRLAND 

Bréfaskipti frá 19. maí og 28. júlí 1981 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (gagnkvæm 
niðurfelling endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar og atvinnuleysisbóta skv. 1. og 6. kafla III. bálks reglugerðar (EBE) nr. 
1408/71) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (gagnkvæm niðurfelling endurgreiðslna vegna kostnaðar við 
eftirlit og læknisskoðana). 

BELGÍA — SPÁNN 

Samningur frá 25. maí 1999 um endurgreiðslu vegna aðstoðar sem veitt er samkvæmt ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 
1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

BELGÍA — FRAKKLAND 

a) Samningur frá 4. júlí 1984 um læknisskoðanir á þeim sem sækja vinnu yfir landamæri og búsettir eru í einu landi en 
vinna í öðru. 

b) Samningur frá 14. maí 1976 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana, samþykktur 
skv. 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

c) Samningur frá 3. október 1977 til framkvæmdar 92. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (innheimta iðgjalda). 

d) Samningur frá 29. júní 1979 um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna skv. 3. mgr. 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
1408/71 (kostnaður vegna atvinnuleysisbóta). 

e) Framkvæmdasamkomulag frá 6. mars 1979 um tilhögun við framkvæmd viðbótarsamnings frá 12. október 1978 um 
félagslegt öryggi milli Belgíu og Frakklands að því er varðar ákvæði hans um sjálfstætt starfandi einstaklinga. 

f) Bréfaskipti frá 21. nóvember 1994 og 8. febrúar 1995 um reglur við uppgjör á gagnkvæmum kröfum skv. 93., 94., 95. og 
96. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

BELGÍA — ÍTALÍA 

a) Samningur frá 12. janúar 1974 um framkvæmd 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

b) Samningur frá 31. október 1979 um framkvæmd 9. mgr. 18. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

c) Bréfaskipti frá 10. desember 1991 og 10. febrúar frá 1992 um endurgreiðslur á gagnkvæmum kröfum skv. 93. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

d) Samningur frá 21. nóvember 2003 um reglur við uppgjör á gagnkvæmum kröfum skv. 94. og 95. gr. reglugerðar (EBE) 
574/72. 
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BELGÍA — LÚXEMBORG 

a) Samningur frá 28. janúar 1961 um endurheimtur iðgjalda til almannatrygginga. 

b) Samningur frá 16. apríl 1976 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana, eins og 
kveðið er á um í 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

BELGÍA — HOLLAND 

a) Samningurinn frá 21. mars 1968 um innheimtu og endurheimt iðgjalda til almannatrygginga og samkomulag frá 25. 
nóvember 1970 til framkvæmdar þeim samningi. 

b) Samningur frá 13. mars 2006 um sjúkratryggingar. 

c) Samningur frá 12. ágúst 1982 um tryggingar vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar og örorku. 

BELGÍA — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

a) Bréfaskipti frá 4. maí og 14. júní 1976 er varða 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (niðurfelling 
endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana). 

b) Bréfaskipti frá 18. janúar og 14. mars 1977 er varða 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (tilhögun 
endurgreiðslna eða niðurfellingar endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar sem veitt var samkvæmt skilmálum 1. kafla 
III. bálks reglugerðar (EBE) nr. 1408/71) með breytingum samkvæmt bréfaskriftum frá 4. maí og 23. júlí 1982 
(samningur um endurgreiðslur á kostnaði sem stofnað er til skv. a-lið 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71). 

BÚLGARÍA — TÉKKLAND 

Ákvæði 1. og 3. mgr. 29. gr. samnings frá 25. nóvember 1998 og 4. mgr. 5. gr. framkvæmdasamkomulags frá 30. nóvember 
1999 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana. 

BÚLGARÍA — ÞÝSKALAND 

Ákvæði 8.–9. gr. samnings um framkvæmd samningsins um félagslegt öryggi frá 17. desember 1997 á sviði lífeyris. 

TÉKKLAND — SLÓVAKÍA 

Ákvæði 15. og 16. gr. framkvæmdasamkomulags frá 8. janúar 1993 um tilgreiningu á aðsetri vinnuveitanda og á búsetustað 
við beitingu 20. gr. samningsins frá 29. október 1992 um félagslegt öryggi. 

DANMÖRK — ÍRLAND 

Bréfaskipti frá 22. desember 1980 og 11. febrúar 1981 um gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna 
aðstoðar sem veitt er samkvæmt tryggingum vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma, og á 
atvinnuleysisbótum og á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana (3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
1408/71 og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72). 

DANMÖRK — GRIKKLAND 

Samningur frá 8. maí 1986 um gagnkvæma niðurfellingu að hluta á endurgreiðslu vegna aðstoðar við veikindi, meðgöngu og 
fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og niðurfellingu á endurgreiðslu vegna eftirlits og læknisskoðana. 

DANMÖRK — SPÁNN 

Samningur frá 11. desember 2006 um fyrirframgreiðslu, tímamörk og endurgreiðslu á raunverulegum fjárhæðum bóta til 
aðstandenda, launþega eða sjálfstætt starfandi einstaklings sem tryggður er á Spáni en aðstandandi er búsettur í Danmörku, 
og til lífeyrisþega og/eða aðstandenda þeirra sem eru tryggðir á Spáni en búsettir í Danmörku. 
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DANMÖRK — FRAKKLAND 

Samkomulag frá 29. júní 1979 og viðbótarsamkomulag frá 2. júní 1993 um niðurfellingu að hluta á endurgreiðslu skv. 3. 
mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og gagnkvæma niðurfellingu endurgreiðslna skv. 2. mgr. 105. 
gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (niðurfelling að hluta á endurgreiðslu vegna aðstoðar við veikindi, meðgöngu og fæðingu, 
vinnuslys og atvinnusjúkdóma og niðurfellingu á endurgreiðslu vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir). 

DANMÖRK — ÍTALÍA Samningur frá 18. nóvember 1998 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar samkvæmt 
tryggingum vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og vegna kostnaðar við eftirlit og 
læknisskoðanir. 

DANMÖRK — LÚXEMBORG 

Samningur frá 19. júní 1978 um gagnkvæma niðurfellingu á endurgreiðslum sem kveðið er á um í 3. mgr. 36. gr., 3. mgr. 63. 
gr. og 3. mgr. 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (kostnaður við aðstoð 
vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma, kostnaður vegna atvinnuleysisbóta og kostnaður 
vegna eftirlits og læknisskoðana). 

DANMÖRK — HOLLAND 

Bréfaskipti frá 30. mars og 25. apríl 1979, eins og þeim var breytt með samningi frá 12. desember 2006 um endurgreiðslu 
kostnaðar við aðstoð vegna veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma. 

DANMÖRK — PORTÚGAL 

Samningur frá 17. apríl 1998 um niðurfellingu að hluta á endurgreiðslu kostnaðar við aðstoð samkvæmt tryggingum vegna 
veikinda, meðgöngu og fæðingar, vinnuslysa og atvinnusjúkdóma og kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir. 

DANMÖRK — FINNLAND 

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um almannatryggingar frá 18. ágúst 2003: samningur um gagnkvæma 
niðurfellingu endurgreiðslna skv. 36., 63. og 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður vegna aðstoðar við veikindi og 
meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 
(kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir). 

DANMÖRK — SVÍÞJÓÐ 

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um almannatryggingar frá 18. ágúst 2003: samningur um gagnkvæma 
niðurfellingu endurgreiðslna skv. 36., 63. og 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður vegna aðstoðar við veikindi og 
meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 
(kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir). 

DANMÖRK — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Bréfaskipti frá 30. mars og 19. apríl 1977, eins og þeim var breytt með bréfaskiptum frá 8. nóvember 1989 og frá 10. janúar 
1990,um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar og eftirlits og læknisskoðana 

ÞÝSKALAND — FRAKKLAND 

Samningur frá 26. maí 1981 um framkvæmd 92. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (endurheimtur iðgjalda til 
almannatrygginga). 

ÞÝSKALAND — ÍTALÍA 

Samningur frá 3. apríl 2000 um innheimtu og endurheimt iðgjalda til almannatrygginga. 
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ÞÝSKALAND — LÚXEMBORG 

a) Samningur frá 14. október 1975 um niðurfellingu á endurgreiðslum á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana, 
samþykktur skv. 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

b) Samningur frá 14. október 1975 um innheimtu og endurheimt iðgjalda til almannatrygginga. 

c) Samningur frá 25. janúar 1990 um beitingu 20. gr. og b- og c-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71. 

ÞÝSKALAND — HOLLAND 

a) Ákvæði 9. gr. framkvæmdasamkomulags frá 18. apríl 2001 um samninginn frá 18. apríl 2001 (greiðsla lífeyris). 

b) Samningur frá 21. janúar 1969 um endurheimtur iðgjalda til almannatrygginga. 

ÞÝSKALAND — AUSTURRÍKI 

Ákvæði 1. liðar í II. þætti og III. þætti samnings frá 2. ágúst 1979 um framkvæmd samnings um atvinnuleysistryggingar frá 
19. júlí 1978 gildir áfram um einstaklinga sem hafa sótt vinnu yfir landamæri 1. janúar 2005 eða fyrr og verða atvinnulausir 
fyrir 1. janúar 2011. 

ÞÝSKALAND — PÓLLAND 

Samningur frá 11. janúar 1977 um framkvæmd samnings frá 9. október 1975 um ellilífeyri og bætur vegna vinnuslysa. 

EISTLAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulag frá 29. mars 2006 milli lögbærra yfirvalda í Lýðveldinu Eistlandi og Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 36. gr. 
og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar 
sem veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. maí 2004. 

ÍRLAND — FRAKKLAND 

Bréfaskipti frá 30. júlí 1980 og 26. september 1980 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 
(gagnkvæm niðurfelling endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 
(gagnkvæm niðurfelling endurgreiðslna á kostnaði við eftirlit og læknisskoðanir). 

ÍRLAND — LÚXEMBORG 

Bréfaskipti frá 26. september 1975 og 5. ágúst 1976 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og 2. 
mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72(niðurfelling endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar sem er veitt skv. 1. eða 4. 
kafla III. bálks reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og á kostnaði við eftirlit og læknisskoðanir skv. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
574/72). 

ÍRLAND — HOLLAND 

Bréfaskipti frá 22. apríl og 27. júlí 1987 um 3. mgr. 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (niðurfelling endurgreiðslna á 
kostnaði vegna aðstoðar sem er veitt skv. 69. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
574/72 (niðurfelling á kostnaði við eftirlit og læknisskoðanir sem um getur í 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72). 

ÍRLAND — SVÍÞJÓÐ 

Samningur frá 8. nóvember 2000 um niðurfellingu á endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar við veikindi, meðgöngu og 
fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir. 
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ÍRLAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Bréfaskipti frá 19. maí og 9. júlí 1995 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (fyrirkomulag á 
endurgreiðslum eða niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna aðstoðar og atvinnuleysisbóta sem er veitt samkvæmt 
ákvæðum 1. eða 4. kafla III. bálks reglugerðar (EBE) nr. 1408/71) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 
(niðurfelling endurgreiðslna vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir). 

GRIKKLAND — HOLLAND 

Bréfaskipti frá 8. september 1992 og 30. júní 1993 um fyrirkomulag á endurgreiðslum milli stofnana. 

SPÁNN — FRAKKLAND 

Samningur frá 17. maí 2005 þar sem komið er á sérstöku fyrirkomulagi varðandi meðhöndlun og uppgjör gagnkvæmra 
krafna vegna bóta vegna heilsugæsluþjónustu samkvæmt reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

SPÁNN — ÍTALÍA 

Samningur um nýjar reglur um úrbætur og einföldun á endurgreiðslu kostnaðar við heilsugæslu frá 21. nóvember 1997 með 
tilliti til 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (endurgreiðslur kostnaðar við aðstoð vegna veikinda og meðgöngu og 
fæðingar) og 93. gr., 94. gr., 95. gr., 100. gr. og 5. mgr. 102. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (reglur um endurgreiðslur bóta 
vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar og vegna síðbúinna krafna). 

SPÁNN — HOLLAND 

Samningur frá 21. febrúar 2000 milli Hollands og Spánar um einföldun uppgjörs á gagnkvæmum kröfum vegna 
tryggingabóta vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar á grundvelli framkvæmdar ákvæða reglugerða (EBE) nr. 1408/71 
og (EBE) nr. 574/72. 

SPÁNN — PORTÚGAL 

a) Ákvæði 42., 43. og 44. gr. framkvæmdasamkomulags frá 22. maí 1970 (flutningur á atvinnuleysisbótum úr landi). Þessi 
færsla gildir í tvö ár frá og með þeim degi þegar reglugerð (EB) nr. 883/2004 kemur til framkvæmda. 

b) Samningur frá 2. október 2002 um nákvæma tilhögun varðandi meðhöndlun og uppgjör gagnkvæmra krafna vegna 
heilsugæsluþjónustu með það fyrir augum að auðvelda og hraða uppgjöri þessara krafna. 

SPÁNN — SVÍÞJÓÐ 

Samningur frá 1. desember 2004 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem veitt er samkvæmt reglugerðum (EBE) nr. 
1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

SPÁNN — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samningur frá 18. júní 1999 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem veitt er samkvæmt ákvæðum reglugerða (EBE) 
nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

FRAKKLAND — ÍTALÍA 

a) Bréfaskipti frá 14. maí og 2. ágúst 1991 um skilmála vegna uppgjörs á gagnkvæmum kröfum skv. 93. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 574/72. 

b) Viðbótarbréfaskipti frá 22. mars og 15. apríl 1994 um reglur við uppgjör á gagnkvæmum skuldum samkvæmt skilmálum 
93., 94., 95. og 96. gr. reglugerðar (EBE) nr. 547/72. 

c) Bréfaskipti frá 2. apríl 1997 og 20. október 1998 breytingar á bréfaskiptum, sem um getur í a- og b-lið,  um reglur við 
uppgjör á gagnkvæmum skuldum skv. 93., 94., 95. og 96. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

d) Samningur frá 28. júní 2000 um niðurfellingu á endurgreiðslu kostnaðar, sem um getur í 1. mgr. 105. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 574/72, vegna eftirlits og læknisskoðana sem farið er fram á skv. 51. gr. framangreindrar reglugerðar.
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FRAKKLAND — LÚXEMBORG 

a) Samningur frá 2. júlí um niðurfellingu endurgreiðslna, sem kveðið er á um í 3. mgr. 36. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 
1408/71 frá 14. júní 1997, á kostnaði við tryggingaraðstoð vegna veikinda eða meðgöngu og fæðingar sem 
aðstandendum starfandi manns, sem ekki eru búsettir í sama landi og hann, er veitt. 

b) Samningur frá 2. júlí 1976 um niðurfellingu endurgreiðslna, sem kveðið er á um í 3. mgr. 36. gr. reglugerðar ráðsins 
(EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1997, á kostnaði við tryggingaraðstoð vegna veikinda eða meðgöngu og fæðingar til 
manna, sem sóttu áður vinnu yfir landamæri, aðstandenda þeirra eða eftirlifenda. 

c) Samningur frá 2. júlí 1976 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana sem kveðið er á 
um í 2. mgr. 105. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972. 

d) Bréfaskipti frá 17. júlí og 20. september 1995 um reglur við uppgjör á gagnkvæmum kröfum skv. 93., 95. og 96. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

FRAKKLAND — HOLLAND 

a) Samningur frá 28. apríl 1997 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana skv. 105. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 

b) Samningur frá 29. september 1998 þar sem mælt er fyrir um sérstök skilyrði til að ákveða fjárhæðir sem endurgreiða á 
vegna aðstoðar samkvæmt skilmálum reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

c) Samningur frá 3. febrúar 1999 þar sem mælt er fyrir um sérstök skilyrði um meðhöndlun og uppgjör gagnkvæmra skulda 
vegna aðstoðar vegna veikinda samkvæmt skilmálum reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

FRAKKLAND - PORTÚGAL 

Samningur frá 28. apríl 1999 þar sem mælt er fyrir um sérstakar, nákvæmar reglur um meðhöndlun og uppgjör gagnkvæmra 
krafna vegna læknishjálpar samkvæmt ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

FRAKKLAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

a) Bréfaskipti frá 25. mars og 28. apríl 1997 er varða 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (niðurfelling 
endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana). 

b) Samningur frá 8. desember 1998 um sérstakar aðferðir við að ákveða fjárhæðir sem endurgreiða á vegna aðstoðar 
samkvæmt ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72. 

ÍTALÍA — LÚXEMBORG 

Ákvæði 5. og 6. mgr. 4. gr. í framkvæmdasamkomulagi frá 19. janúar 1955 um framkvæmdarákvæði almenna samningsins 
um félagslegt öryggi (sjúkratryggingar fyrir landbúnaðarverkafólk). 

ÍTALÍA — HOLLAND 

Samningur frá 24. desember 1996/27 febrúar 1997 um framkvæmd 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
1408/71. 

ÍTALÍA — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulag frá 15. desember 2005 milli lögbærra yfirvalda í Lýðveldinu Ítalíu og Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 36. gr. 
og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar 
sem veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. janúar 2005. 

LÚXEMBORG — HOLLAND 

Samningur frá 1. nóvember 1976 um niðurfellingu endurgreiðslna á kostnaði vegna eftirlits og læknisskoðana, samþykktur 
skv. 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72. 
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LÚXEMBORG — SVÍÞJÓÐ 

Samkomulag frá 27. nóvember 1996 um endurgreiðslu á kostnaði á sviði almannatrygginga. 

LÚXEMBORG — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Bréfaskipti frá 18. desember 1975 og 20. janúar 1976 er varða 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (niðurfelling 
endurgreiðslna á kostnaði sem fylgir eftirliti og læknisskoðunum sem um getur í 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72). 

UNGVERJALAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulag frá 1. nóvember milli lögbærra yfirvalda í Lýðveldinu Ungverjalandi og Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 35. 
gr. og 2. mgr. 41. gr. reglugerðar (EBE) nr. 883/2004 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna 
aðstoðar sem veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. maí 2004. 

MALTA — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulag frá 17. janúar 2007 milli lögbærra yfirvalda á Möltu og í Breska konungsríkinu skv. 3. mgr. 35. gr. og 2. mgr. 
41. gr. reglugerðar (EBE) nr. 883/2004 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem veitt 
er samkvæmt þeirri reglugerð af hálfu beggja landanna og öðlast gildi 1. maí 2004. 

HOLLAND — PORTÚGAL 

Samningur frá 11. desember 1987 um endurgreiðslu á aðstoð vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar. 

HOLLAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

a) Annar málsliður 3. gr. í framkvæmdasamkomulagi frá 12. júní 1956 um framkvæmd samnings frá 11. ágúst 1954. 

b) Bréfaskipti frá 25. apríl og 26. maí 1986 varðandi 3. mgr. 36. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (endurgreiðslur eða 
niðurfelling endurgreiðslna kostnaðar vegna eftirlits og læknisskoðana), með áorðnum breytingum. 

PORTÚGAL — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulagið frá 8. júní 2004 um að koma á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem veitt er af 
hálfu beggja landanna öðlast gildi 1. janúar 2003. 

FINNLAND — SVÍÞJÓÐ 

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um almannatryggingar frá 18. ágúst 2003: samningur um gagnkvæma 
niðurfellingu endurgreiðslna skv. 36., 63. og 70. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (kostnaður vegna aðstoðar við veikindi og 
meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 
(kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir). 

FINNLAND — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Bréfaskipti frá 1. og 20. júní 1995 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (endurgreiðsla eða 
niðurfelling endurgreiðslna vegna aðstoðar) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (gagnkvæm niðurfelling 
endurgreiðslna vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir). 

SVÍÞJÓÐ — BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Samkomulag frá 15. apríl 1997 um 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 (endurgreiðsla eða 
niðurfelling endurgreiðslna vegna aðstoðar) og 2. mgr. 105. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 (gagnkvæm niðurfelling 
endurgreiðslna vegna kostnaðar við eftirlit og læknisskoðanir). 
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2. VIÐAUKI 

Sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn 

(sem um getur í 31. og 41. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar) 

A. Sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn sem heyra ekki undir 1. kafla III. bálks í reglugerð (EB) nr. 883/2004 um 
aðstoð. 

Þýskaland 

Sérstakt sjúkratryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn. 

B. Sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn sem heyra ekki undir 1. kafla III. bálks í reglugerð (EB) nr. 883/2004, að 
undanskilinni 19. gr., 27. gr. (1. mgr.) og 35. gr., um aðstoð. 

Spánn 

Sérstakt almannatryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn. 

Sérstakt almannatryggingakerfi fyrir herinn. 

Sérstakt almannatryggingakerfi fyrir starfsmenn dómstóla og starfsmenn stjórnsýslu. 

C. Sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn sem heyra ekki undir 2. kafla III. bálks í reglugerð (EB) nr. 883/2004 um 
aðstoð. 

Þýskaland 

Sérstakt slysatryggingakerfi fyrir opinbera starfsmenn. 
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3. VIÐAUKI 

Aðildarríki sem krefjast endurgreiðslu á kostnaði vegna aðstoðar á grundvelli fastrar fjárhæðar 

(sem um getur í 1. mgr. 63. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar) 

ÍRLAND 

SPÁNN 

ÍTALÍA 

MALTA 

HOLLAND 

PORTÚGAL 

FINNLAND 

SVÍÞJÓÐ 

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 
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4. VIÐAUKI 

Upplýsingar um gagnagrunninn sem um getur í 4. mgr. 88. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar 

1. Innihald gagnagrunnsins 

Í rafrænni skrá (vefsetur) yfir viðkomandi stofnanir skal tilgreina: 

a) nafn viðkomandi aðila á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins og á ensku, 

b) auðkenniskóða og tölvupóstfang vegna rafrænna upplýsingaskipta um almannatryggingar (EESSI), 

c) hlutverk þeirra með tilliti til skilgreininganna í m-, q-, og r-lið 1. gr. grunnreglugerðarinnar og a- og b-lið 1. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar, 

d) skyldu þeirra að því er varðar mismunandi áhættu, tegundir bóta, kerfi og landfræðilega útbreiðslu, 

e) hvaða hluta grunnreglugerðarinnar stofnanirnar beita 

f) eftirfarandi samskiptaupplýsingar: póstfang, símanúmer, bréfsímanúmer, netfang og viðeigandi veffang, 

g) allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar fyrir beitingu grunnreglugerðarinnar eða framkvæmdarreglugerðarinnar. 

2. Stjórnun gagnagrunnsins 

a) Rafræna skráin er hýst innan rafrænu upplýsingaskiptanna um almannatryggingar, hjá framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna. 

b) Aðildarríkin eru ábyrg fyrir söfnun og athugun á nauðsynlegum upplýsingum um stofnanir og því að allar færslur 
eða breytingar á færslum sem falla undir þeirra ábyrgð séu sendar til framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna í 
tæka tíð. 

3. Aðgangur 

Upplýsingar, sem eru notaðar í rekstrarlegum tilgangi og í stjórnsýslunni, eru ekki aðgengilegar almenningi. 

4. Öryggi 

Allar breytingar á gagnagrunninum (viðbætur, uppfærsla, niðurfelling) skulu skráðar. Áður en þeir fá aðgang að 
kerfiskránni til að breyta færslum skal sanngreina notendur og staðfesta deili á þeim. Áður en reynt er að breyta færslu 
þarf að kanna leyfi notanda fyrir aðgerðinni. Hafna skal öllum óheimilum aðgerðum og þær skráðar. 

5. Tungumál 

Hið almenna tungumál, sem notað er í gagnagrunninum, er enska. Nöfn hlutaðeigandi stofnana og samskiptaupplýsingar 
þeirra skulu einnig vera á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins. 
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5. VIÐAUKI 

 

Aðildarríki sem ákvarða á gagnkvæmum grunni hámarksfjárhæð endurgreiðslu, sem um getur í þriðja 
málslið 6. mgr. 65. gr. grunnreglugerðarinnar, á grundvelli meðalfjárhæðar atvinnuleysisbóta sem eru veittar 
 samkvæmt löggjöf þeirra á næstliðnu almanaksári 

(sem um getur í 70. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar) 

BELGÍA 

TÉKKLAND 

ÞÝSKALAND 

AUSTURRÍKI 

SLÓVAKÍA 

FINNLAND  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


