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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 5. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 883/2004,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 65. gr. reglugerðar (EB) 883/2004 er mælt fyrir um 
sérstakar reglur um veitingu og greiðslu atvinnuleysisbóta 
til atvinnulausra einstaklinga, sem voru, þegar þeir 
störfuðu síðast sem launþegar eða sjálfstætt starfandi 
einstaklingar, búsettir í öðru aðildarríki en hinu lögbæra 
aðildarríki.

2) Beiting 65. gr. þessarar reglugerðar í heild ræðst af því 
hvort viðkomandi einstaklingar voru, þegar þeir störfuðu 
síðast sem launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar, 
búsettir í öðru aðildarríki en því þar sem þeir falla undir 
löggjöf sem er ekki endilega það ríki þar sem þeir voru 
launþegar eða sjálfstætt starfandi einstaklingar.

3)  Samkvæmt skilgreiningunni sem kveðið er á um í j-lið  
1. gr. þessarar reglugerðar er merking hugtaksins 
„búseta“: sá staður þar sem einstaklingurinn býr að 
jafnaði, og hugtakið „dvöl“: tímabundin búseta í k-lið 
sömu greinar.

4) Í 11. gr. reglugerðar (EB) 987/2009 eru settar fram 
viðmiðanir sem ákvarða búsetu þegar ágreiningur er um 
það milli stofnana tveggja eða fleiri aðildarríkja.

5) Af f-lið 1. gr. reglugerðar (EB) 883/2004 leiðir að þeir 
sem sækja vinnu yfir landamæri eru búsettir í öðru landi 
en því þar sem þeir starfa eða atvinnustarfsemi þeirra fer 
fram sem er, skv. a-lið 3. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar, 
lögbært ríki og því leikur enginn vafi á að 65. gr. sömu 
reglugerðar gildir um þá sem sækja vinnu yfir landamæri.

6) Hópar einstaklinga, sem um getur í 4. mgr. 11. gr. og  
13. gr. sömu reglugerðar, og einstaklingar, sem samningur 
sem um getur í 16. gr. sömu reglugerðar á við um, eru í 
sumum tilvikum líklegir til þess að dvelja í aðildarríki 
sem ekki er skilgreint sem lögbært aðildarríki samkvæmt 
þessum greinum.

7) Ákvarða skal í hverju tilviki fyrir sig í hvaða aðildarríki 
einstaklingar, sem tilheyra þessum hópum, eru búsettir og 
að því er varðar einstaklinga, sem um getur í a-lið 1. mgr. 
13. gr. og b-lið 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) 883/2004, 
skal það gert á grundvelli aðildar að tryggingakerfum.

8) Samkvæmt 5. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 
færist ábyrgð á greiðslu bóta frá lögbæru ríki til 
búseturíkis þegar viðkomandi einstaklingur gefur sig 
fram við vinnumiðlun síðarnefnda ríkisins.

9) Þótt þetta sé viðurkennt fyrir þá sem sækja vinnu yfir 
landamæri og einstaklinga í tilteknum öðrum hópum, sem 
halda á sama hátt nánum tengslum við upprunalandsitt, er 
ekki ásættanlegt að túlka hugtakið „búseta“ of vítt þannig 
að gildissvið 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 
nái til allra þeirra sem hafa nokkuð stöðuga vinnu eða 
atvinnustarfsemi í aðildarríki en skilja fjölskyldu sína 
eftir í upprunalandi sínu. 

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

ÁKVÖRÐUN nr. U2 frá 12. júní 2009

um gildissvið 2. mgr. 65. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 um rétt  einstaklinga, 
sem eru atvinnulausir með öllu, til atvinnuleysisbóta,  annarra en þeirra sem sækja vinnu yfir landamæri og 
voru búsettir í öðru aðildarríki en lögbæru aðildarríki þegar þeir störfuðu síðast sem launþegar eða sjálfstætt 

starfandi einstaklingar (*)

(2010/C 106/12)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 43. 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.
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ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. Ákvæði 5. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) 883/2004 skal 
einkum gilda um: 

a) einstaklinga sem um getur í 4. mgr. 11. greinar þeirrar 
reglugerðar, 

b) einstaklinga sem um getur í 13. gr. þeirrar reglugerðar 
sem stunda starfsemi sína að jafnaði á yfirráðavæði 
tveggja aðildarríkja eða fleiri, 

c) einstaklinga sem samningur, sem um getur í 1. mgr. 16. 
gr. þeirrar reglugerðar, gildir um, 

sem voru búsettir í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki 
þegar þeir voru síðast í starfi eða stunduðu síðast 
atvinnustarfsemi. 

2. Þeir einstaklingar, sem um getur í 1. mgr. og féllu í síðasta 
starfi sínu eða atvinnustarfsemi undir löggjöf annars 
aðildarríkis en þess þar sem þeir starfa sem launþegar eða 
sjálfstætt starfandi einstaklingar, skulu eiga rétt til bóta í 
samræmi við ákvæði löggjafar búseturíkisins eins og þeir 
hefðu áður heyrt undir þá löggjöf. 

3. Við beitingu þessarar ákvörðunar skal ákvarða búseturíkið í 
samræmi við 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

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

Formaður framkvæmdaráðsins, 

Gabriela Pikorová 
 

 
 


