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 ÁKVÖRÐUN NR. S7  2016/EES/27/15 

frá 22. desember 2009 

um að breyta frá reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72 yfir í reglugerðir (EB) nr. 883/2004 
 og 987/2009 og beitingu verklagsreglna vegna endurgreiðslna 

 (2010/C 107/05) (*) 

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU AL-
MANNATRYGGINGAKERFA HEFUR, 

með hliðsjón af a-lið 72. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa (1), en samkvæmt honum skal fram-
kvæmdaráðið fjalla um öll álitaefni sem lúta að framkvæmd 
og túlkun í tengslum við ákvæði reglugerðar (EB) nr. 
883/2004 og reglugerðar (EB) nr. 987/2009 (2), 

með hliðsjón af 87.–91. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004, 

með hliðsjón af 7. mgr. 64. gr. og 93.–97. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 987/2009, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ákvæði reglugerða (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 
987/2009 taka gildi 1. maí 2010 og reglugerðir (EBE) 
nr. 1408/71 (3) og (EBE) nr. 574/72 (4) falla úr gildi 
þann sama dag, nema í tilvikum sem falla undir 1. mgr. 
90. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og 1. mgr. 96. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

2) Nauðsynlegt er að skýra hvaða aðildarríki er kröfu-
aðildarríki og hvaða aðildarríki er skuldaraðildarríki við 
aðstæður þar sem aðstoð var veitt eða heimiluð sam-
kvæmt reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72 en 
kostnaður vegna aðstoðarinnar er endurgreiddur eftir 
gildistöku reglugerða (EB) nr. 883/2004 og 987/2009, 
einkum ef ábyrgð á greiðslu kostnaðar breytist sam-
kvæmt nýju reglugerðunum. 

3) Nauðsynlegt er að skýra hvaða tilhögun á endurgreiðslu 
skuli fylgja við aðstæður þar sem aðstoð var veitt sam-
kvæmt reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72 en er 
endurgreidd eftir gildistökudag reglugerða (EB) nr. 
883/2004 og 987/2009. 

4) Ákvæði 5. mgr. ákvörðunar nr. H1 skýrir stöðu vottorða 
(E-eyðublaða) og evrópska sjúkratryggingakortsins 
(þ.m.t. bráðabirgðavottorðanna) sem eru gefin út fyrir 
gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

5) Í ákvæðum 4. mgr. ákvörðunar S1 og 2. mgr. ákvörð-
unar nr. S4 er mælt fyrir um almennar meginreglur um 
hver beri ábyrgð á kostnaði vegna aðstoðar, sem er veitt 

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 107, 27.4.2010, bls. 8. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 133/2011 frá  
2. desember 2011 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 15, 15.3.2012, bls. 21. 

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009, bls. 1. 

á grundvelli gilds evrópsks sjúkratryggingakorts, sem 
einnig ættu að gilda þegar umbreyting á sér stað. 

6) Samkvæmt 62. og 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 
skulu þau aðildarríki, sem ekki eru skráð í 3. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 987/2009, endurgreiða aðstoð 
sem aðstandendum, sem ekki hafa fasta búsetu í sama 
aðildarríki og hinn tryggði, og lífeyrisþegum og að-
standendum þeirra er veitt á grundvelli raunverulegra 
útgjalda frá og með 1. maí 2010. 

7) Þar til bær stofnun, sem ber ábyrgð á kostnaði við 
aðstoð sem veitt er aðstandendum, sem ekki hafa fasta 
búsetu í sama aðildarríki og hinn tryggði, og lífeyris-
þegum og aðstandendum þeirra í búseturíki sínu, skal 
greiða kostnað við aðstoð sem er veitt skv. 19. gr. (1. 
mgr.), 20. gr. (1. mgr.) og 27. gr. (1. og 3. mgr.) reglu-
gerðar (EB) nr. 883/2004. 

8) Samkvæmt 7. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 
987/2009 geta þau aðildarríki, sem eru skráð í 3. 
viðauka, haldið áfram í fimm ár eftir 1. maí 2010 að 
beita 94. og 95. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 við 
útreikning á föstum fjárhæðum. 

9) Með reglugerð (EB) nr. 987/2009 eru teknar upp nýjar 
málsmeðferðarreglur um endurgreiðslu við heilbrigðis-
þjónustu með það að markmiði að hraða endurgreiðslu 
milli aðildarríkja og komast hjá uppsöfnun krafna sem 
verða óuppgerðar um langt skeið. 

10) Nauðsynlegt er að stofnanir í þeim aðstæðum, sem um 
getur hér að framan, búi við gagnsæi og njóti leið-
beininga til að tryggja einsleita og samræmda beitingu á 
ákvæðum Bandalagsins. 

Í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 71. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 883/2004. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

I. Umbreytingarfyrirkomulag við ákvörðun ábyrgðar 
aðildarríkis á kostnaði við fyrirframákveðna meðferð og 

nauðsynlega umönnun með tilliti til þess ef breytingar 
verða á því hvar ábyrgð liggur samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 883/2004 

1. Ef einstaklingi var veitt meðferð fyrir 1. maí 2010 skal 
ákvarða í samræmi við ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 
hver skuli bera ábyrgð á greiðslu kostnaðar einstaklingsins. 
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2. Ef einstaklingur fær leyfi til að fara til yfirráðasvæðis 
annars aðildarríkis til þess að fá þar meðferð sem hentar 
ástandi hans (fyrirframákveðin meðferð) samkvæmt reglu-
gerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72 og meðferðin er veitt að 
hluta eða að öllu leyti eftir 30. apríl 2010 skal stofnunin sem 
veitti leyfið greiða allan kostnað af meðferðinni. 

3. Ef meðferð einstaklings hefst skv. a-lið 3. mgr. 22. gr. eða 
a-lið 1. mgr. 31. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 skal greiða 
kostnað við slíka meðferðar í samræmi við ákvæði þessara 
greina, jafnvel þótt breyting hafi verið gerð á því hver ber 
ábyrgð á greiðslu kostnaðar einstaklingsins samkvæmt ákvæð-
um reglugerðar (EB) nr. 883/2004. Ef meðferð er haldið áfram 
eftir 31. maí 2010 skal þar til bær stofnun samkvæmt reglu-
gerð (EB) nr. 883/2004 greiða þann kostnað sem stofnað er til 
eftir þann dag. 

4. Ef meðferð var veitt skv. 1. mgr. 19. gr. eða 1. mgr. 27. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 883/2004 eftir 30. apríl 2010 á grundvelli 
gilds evrópsks sjúkratryggingakorts, sem gefið er út fyrir  
1. maí 2010, er ekki hægt að neita að endurgreiða kostnað við 
slíka meðferð með þeim rökum að ábyrgð gagnvart 
heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga hafi breyst samkvæmt 
ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 883/2004. 

Stofnun, sem gert er að endurgreiða kostnað vegna aðstoðar 
sem veitt er á grundvelli evrópsks sjúkratryggingakorts, getur 
farið fram á það að sú stofnun, sem viðkomandi var með réttu 
skráður hjá þegar aðstoðin var veitt, endurgreiði fyrrnefndu 
stofnuninni kostnað vegna þeirrar aðstoðar eða semji um 
málið við hlutaðeigandi einstakling hafi hann ekki átt rétt á að 
nýta evrópska sjúkratryggingakortið. 

II. Umbreytingarfyrirkomulag við útreikning á 
meðalkostnaði 

1. Aðferðin við útreikning á meðalkostnaði fyrir árin til og 
með 2009 skal falla undir ákvæði 94. og 95. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 574/72, jafnvel þótt meðalkostnaður sé lagður fyrir 
endurskoðunarnefndina eftir 30. apríl 2010. 

2. Aðildarríki, sem eru ekki skráð í 3. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 987/2009, geta, á tímabilinu frá 1. janúar 2010 til  
30. apríl 2010, annaðhvort reiknað meðalkostnað að nýju skv. 
94. og 95. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 eða notað meðal-
kostnað ársins 2009. 

III. Málsmeðferð við endurgreiðslu á grundvelli 
raunverulegra útgjalda 

1. Kröfur um endurgreiðslu á grundvelli raunverulegra út-
gjalda, sem eru færð í bókhald kröfuaðildarríkisins fyrir 1. maí 
2010, skulu falla undir fjárhagsákvæði reglugerðar (EBE) nr. 
574/72. 

Þessar kröfur skulu lagðar fyrir samskiptastofnun skuldar-
aðildarríkisins eigi síðar en 31. desember 2011. 

2. Allar kröfur um endurgreiðslu á grundvelli raunverulegra 
útgjalda, sem eru færðar í bókhald kröfuaðildarríkisins eftir 
30. apríl 201, skulu falla undir nýju málsmeðferðarreglurnar í 
samræmi við ákvæði 66.-68. gr. reglugerðar (EB) nr. 
987/2009. 

IV. Málsmeðferð við endurgreiðslu á grundvelli fastra 
fjárhæða 

1. Meðalkostnaður fyrir árin til og með 2009 skal lagður 
fyrir endurskoðunarnefndina eigi síðar en 31. desember 2011. 
Meðalkostnaður fyrir árin til og með 2010 skal lagður fyrir 
endurskoðunarnefndina eigi síðar en 31. desember 2012. 

2. Allar kröfur um endurgreiðslu á grundvelli fastra fjár-
hæða, sem eru birtar í Stjórnatíðindum Evrópusambandsins 
fyrir 1. maí 2010, skulu lagðar fram eigi síðar en 1. maí 2011. 

3. Allar kröfur um endurgreiðslu á grundvelli fastra 
fjárhæða, sem eru birtar eftir 30. apríl 2010, skulu falla undir 
nýju málsmeðferðarreglurnar í samræmi við 66.-68. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 987/2009. 

V. Lokaákvæði 

1. Við beitingu umbreytingarfyrirkomulagsins skal leiðbein-
andi meginregla vera gott samstarf milli stofnana, gagnsemi 
og sveigjanleiki. 

2. Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusam-
bandsins. Hún kemur til framkvæmda á gildistökudegi 
reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

Formaður framkvæmdaráðsins, 

Lena MALMBERG 

 

 
 




