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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN nr. S3

Nr. 12/95

2012/EES/12/14

frá 12. júní 2009
um skilgreiningu þeirrar aðstoðar sem fellur undir 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 27. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 883/2004 og 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 987/2009 (*)
(2010/C 106/10)
falli undir þetta ákvæði. Dómstóllinn úrskurðaði (3) að
hugtakið „nauðsynleg meðferð“ megi ekki túlka svo
„að aðstoðin sé takmörkuð einungis við þau tilvik þegar
veitt er nauðsynleg meðferð vegna skyndilegra veikinda.
Þannig má ekki líta svo á að skilyrðum fyrir beitingu
þessara ákvæða hafi ekki verið fullnægt þegar upp koma
þær aðstæður að meðferð verður nauðsynleg vegna
breytinga á heilsufari tryggða einstaklingsins meðan
hann dvelur tímabundið í öðru aðildarríki, sem tengja
má sjúkdómsástandi sem honum er kunnugt um, t.d.
langvinnum sjúkdómi.“

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ
UM
SAMRÆMINGU
ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR,
með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl um samræmingu
almannatryggingakerfa (1), en samkvæmt honum skal
framkvæmdaráðið fjalla um álitaefni er lúta að framkvæmd eða
túlkun ákvæða reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september
2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB)
nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (2),
með hliðsjón af 19. og 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um
aðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki en
hinu lögbæra ríki,

4)

Túlka ber 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglugerðar (EB)
nr. 987/2009 þannig að aðstoð sem veitt eru í tengslum
við þungun og barnsfæðingu falli undir þetta ákvæði.
Þó tekur þetta ákvæði ekki til þess þegar tilgangur
tímabundinnar dvalar er sá að fæða barn.

5)

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004
hefur framkvæmdaráðinu verið falið að taka saman
skrá yfir þá aðstoð sem er bundin, til hagræðingar, áður
gerðu samkomulagi milli hlutaðeigandi einstaklings og
stofnunarinnar sem lætur aðstoðina í té eigi að veita hana
á meðan á dvöl stendur í öðru aðildarríki.

6)

Markmiðið með því fyrirframgerða samkomulagi, sem
kveðið er á um í 2. mgr. 19. gr. reglugerðar (EB)
nr. 883/2004, er að tryggja framhald meðferðar sem
tryggður einstaklingur þarf á að halda á meðan hann
dvelst í öðru aðildarríki.

7)

Í ljósi þessa markmiðs eru grundvallarviðmiðanir vegna
skilgreiningar á aðstoð, sem gera þarf samkomulag
um fyrir fram milli sjúklings og þeirrar einingar í
öðru aðildarríki sem veitir umönnun, þær að um ræði
lífsnauðsynlega læknismeðferð og að aðeins sé hægt
að fá þessa meðferð hjá sérhæfðum lækningaeiningum
og/eða sérhæfðu starfsfólki og/eða með sérhæfðum
tækjum. Í viðaukanum við þessa ákvörðun er að finna skrá
sem ekki er tæmandi og byggist á þessum viðmiðunum.

með hliðsjón af 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglugerðar (EB)
nr. 987/2009,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 27. gr. reglugerðar
(EB) nr. 883/2004 á tryggður einstaklingur rétt á
að fá aðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur í
öðru aðildarríki en búseturíki sem verður nauðsynleg
af læknisfræðilegum ástæðum sé tekið mið af eðli
aðstoðarinnar og lengd dvalar.
Samkvæmt 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglugerðar (EB)
nr. 987/2009 skal aðstoð, sem um getur í 1. mgr. 19. gr.
reglugerðar (EB) nr. 883/2004, vísa til þeirrar aðstoðar
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 neyðist til að snúa til baka áður en áætlaðri
dvöl hans lýkur til lögbæra aðildarríkisins til að fá
nauðsynlega meðferð.
Túlka ber 3. mgr. A-hluta 25. gr. reglugerðar (EB)
nr. 987/2009 þannig að öll aðstoð, sem veitt er í
tengslum við langvinnan eða fyrirliggjandi sjúkdóm,

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 40. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí
2011 um breytingu á VI. 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.
2
( ) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1.

Ákvörðunin er tekin í samræmi við þau skilyrði sem
mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 883/2004.
(3)

Mál C-326/00, Ioannidis, dómur dags. 25. febrúar 2003.
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bundin áður gerðu samkomulagi milli hins tryggða og
þeirrar einingar þar sem meðferð fer fram til að tryggja að
hægt sé að veita meðferðina meðan á tímabundinni dvöl
tryggða einstaklingsins í öðru aðildarríki en lögbæru
aðildarríki eða búseturíki stendur.

1. Aðstoðin, sem gert er ráð fyrir í 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr.
27. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og 3. mgr. A-hluta
25. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009, skal taka til aðstoðar
sem er veitt í tengslum við langvinnan eða fyrirliggjandi
sjúkdóm, svo og í tengslum við þungun og barnsfæðingu.

Í viðaukanum við þessa ákvörðun er að finna skrá, sem
ekki er tæmandi, yfir meðferð sem uppfyllir þessar viðmiðanir.
2. Aðstoð, þ.m.t. í tengslum við langvinnan eða fyrirliggjandi
sjúkdóm, eða í tengslum við barnsfæðingu, fellur ekki
undir þessi ákvæði þegar tilgangur dvalar í öðru aðildarríki
er sá að njóta slíkrar meðferðar.

4. Ákvörðun
þessi
skal
birt
í
Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins. Hún kemur til framkvæmda á
gildistökudegi reglugerðar (EB) nr. 987/2009.

3. Öll lífsnauðsynleg meðferð, sem einungis getur farið fram
hjá sérhæfðum lækningaeiningum og/eða sérhæfðu starfsfólki og/eða með sérhæfðum tækjum, skal að jafnaði vera

VIÐAUKI
— skilunarmeðferð
— súrefnismeðferð
— sérstök meðferð við asma
— hjartaómun vegna langvinns sjálfsofnæmissjúkdóms
— lyfjameðferð

Formaður framkvæmdaráðsins,
Gabriela Pikorová

