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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 og 
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 2. og 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (EB) nr. 
987/2009,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ef gert er ráð fyrir því í löggjöf aðildarríkis að fjárhæð 
atvinnuleysisbóta fari eftir fjölda aðstandenda skal þar til 
bær stofnun, í samræmi við 3. mgr. 54. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 987/2009, einnig taka tillit til fjölda aðstandenda 
við útreikning bóta sem hafa búsetu á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis en þess þar sem þar til bær stofnun 
hefur aðsetur.

2) Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. fyrrnefndrar reglugerðar skulu 
stofnanir án tafar leggja fram eða skiptast á öllum 
nauðsynlegum upplýsingum til að koma á og ákvarða 
réttindi og skyldur einstaklinga sem reglugerð (EB)  
nr. 883/2004 tekur til.

3) Þau skjöl og skipulega uppsettu rafrænu skjöl, sem 
kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 987/2009, 
eru leið til að færa sönnur á þau réttindi sem viðkomandi 
einstaklingur nýtur en útgáfa þeirra eru ekki forsenda 
slíkra réttinda.

4) Skjöl, sem varða aðstandendur sem hafa búsetu á 
yfirráðasvæði annars aðildarríkis en þess þar sem þar 

 til bær stofnun hefur aðsetur, má aðeins senda eftir að 
atvinnuleysistímabil, sem veitir rétt til bóta, er hafið. 

5) Greiðslur á eftirstöðvum hækkunar atvinnuleysisbóta 
vegna aðstandenda ber að inna af hendi fyrir það tímabil, 
sem kemur næst á undan þeim degi þegar upplýsingar 
eru veittar um aðstandendur með búsetu á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis en þess þar sem þar til bær stofnun 
hefur aðsetur, að því tilskildu að viðkomandi einstaklingar 
hafi þegar verið á framfæri hins atvinnulausa einstaklings 
við upphaf þess atvinnuleysistímabils sem veitir rétt til 
bóta.

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

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. Ef skjal sem varðar aðstandendur er sent eftir að 
atvinnuleysistímabil, sem veitir rétt til bóta, er hafið skal það 
ekki verða til þess að frestað verði þeirri upphafsdagsetningu 
á öflun réttinda til hækkaðra atvinnuleysisbóta vegna 
aðstandenda á framfæri viðkomandi sem er ákvörðuð í 
samræmi við löggjöf lögbærs ríkis. 

2. Ef stofnun, sem sendir það skjal sem um getur í 1. mgr., 
er ekki í aðstöðu til að votta að ekki hafi verið tekið 
tillit til aðstandenda við útreikning atvinnuleysisbóta, 
sem greiða ber til annars einstaklings samkvæmt löggjöf 
aðildarríkisins þar sem þeir hafa búsetu, skal viðkomandi 
einstaklingi heimilt að láta yfirlýsingu þess efnis fylgja 
fyrrnefndu skjali.

3. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópu-
sambandsins. Hún kemur til framkvæmda á gildistökudegi 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009.

 Formaður framkvæmdaráðsins,

 Gabriela Pikorová

ÁKVÖRÐUN nr. U1 

frá 12. júní 2009

um 3. mgr. 54. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 að því er varðar hækkun 
atvinnuleysisbóta vegna aðstandenda (*)

(2010/C 106/11)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 42. 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.
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