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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 fram -
kvæmda ráðið 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 1. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 2. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 er 
að finna ákvæði sem veitir einstaklingum, sem eru 
atvinnulausir með öllu, undanþágu frá meginreglu 
vinnulandslöggjafarinnar, lex loci laboris, sem sett er 
fram í a-lið 3. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar.

2) Beita skal samræmdum viðmiðunum Bandalagsins til að 
ákvarða hvort einstaklingur skuli teljast atvinnulaus með 
öllu eða að hluta til í skilningi 1. og 2. mgr. 65. gr. sömu 
reglugerðar. Slíkt mat má ekki fara fram á grundvelli 
viðmiðana í landslögum.

3) Þar eð starfsvenjur opinberra almannatryggingastofnana 
í hinum ýmsu aðildarríkjum endurspegla mismunandi 
túlkun þegar ákvarða skal tegund atvinnuleysis er 
mikilvægt að tilgreina gildissvið áðurnefndrar greinar 
með það fyrir augum að stofnanirnar geti samþykkt 
samræmdar og jafnvægar viðmiðanir að því er varðar 
beitingu þessara stofnana á þeirri grein.

4) Samkvæmt 2. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 
fær einstaklingur, sem er atvinnulaus með öllu og 
hefur ekki lengur nein tengsl við lögbært aðildarríki, 
atvinnuleysisbætur hjá stofnun á búsetustað.

5) Mat á því hvort ráðningartengsl eru fyrir hendi eða 
þeim er viðhaldið byggt eingöngu á landslögum í 
ráðningarríkinu.

6) Ekki yrði unnt að ná því markmiði að vernda atvinnulausa 
einstaklinga skv. 65. gr. reglugerðarinnar ef einstaklingur, 
sem er áfram starfsmaður hjá sama fyrirtæki í aðildarríki 
öðru en því þar sem hann hefur búsetu, einnig þegar 
honum er sagt upp starfi tímabundið, er engu að síður 
talinn vera atvinnulaus með öllu og verður því að snúa sér 
til stofnunar á búsetustað til þess að fá atvinnuleysisbætur,

 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. Að því er varðar beitingu a-liðar 1. mgr. 65. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 883/2004 fer ákvörðun um tegund atvinnuleysis 
(þ.e.a.s. atvinnuleysi að hluta til eða að öllu leyti) eftir því 
hvort samningsbundin ráðningartengsl eru fyrir hendi eða 
þeim viðhaldið milli aðila en ekki eftir því hversu lengi 
tímabundið hlé á starfi viðkomandi varir.

2. Ef einstaklingur er áfram starfsmaður hjá fyrirtæki í öðru 
aðildarríki en því þar sem hann hefur búsetu, en starf 
hans er lagt niður tímabundið þó hann geti horfið aftur til 
vinnu hvenær sem er, skal fyrrnefndur launþegi talinn vera 
atvinnulaus að hluta til, og samsvarandi bætur skulu veittar 
af þar til bærri stofnun í ráðningarríkinu í samræmi við 1. 
mgr. 65. gr. reglugerðarinnar. 

3. Ef einstaklingur er án samningsbundinna ráðningartengsla 
og hefur ekki lengur tengsl við ráðningarríkið (t.d. vegna þess 
að ráðningarsamningi hefur verið sagt upp eða er útrunninn) 
skal hann talinn atvinnulaus með öllu í samræmi við 2. mgr.  
65. gr. reglugerðarinnar og skal stofnun á búsetustað veita 
bætur.

Ákvörðun nr. U3

frá 12. júní 2009

um gildissvið hugtaksins „atvinnuleysi að hluta til“ sem á við um atvinnulausa einstaklinga sem um getur í  
1. mgr. 65. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 (*)

(2010/C 106/13)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 45. 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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4. Ef sjálfstætt starfandi einstaklingur stundar ekki  atvinnu- eða fagstarfsemi í aðildarríkinu þar sem 
atvinnustarfsemin fer fram telst hann atvinnulaus með öllu í samræmi við 2. mgr. 65. gr. reglugerðarinnar 
og stofnun á búsetustað skal veita bætur.  

 
5. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún kemur til framkvæmda á 

gildistökudegi reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

 

 

 
Formaður framkvæmdaráðsins, 

Gabriela Pikorová 
 

 
 


