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ÁkvÖRÐUN nr. S8

frá 15. júní 2011

um að láta í té gervilimi, stærri stoðtæki og aðra verulega aðstoð sem kveðið er á um 
í 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (*)

(Texti sem varðar EES og samning EB og Sviss)

(2011/C 262/06)

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 framkvæmdaráðið 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 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákvæði 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 er 
verndarákvæði sem ber að beita á tímabili sem fer í hönd 
strax á eftir breytingunni á gildandi löggjöf með tilliti til 
hlutaðeigandi einstaklings.

2) Fyrrnefndri grein er beitt þegar einstaklingur getur, 
sökum breytingar á gildandi löggjöf, misst réttindi sín til 
sjúkraaðstoðar sem er sérsniðin að þörfum hans og sem 
verið er að veita eða heimild er fyrir en sem hefur ekki 
enn verið veitt.

3) Slíkur missir getur talist óhóflega mikill með tilliti 
til þess hvers eðlis aðstoðin er og heilbrigðisástands 
hlutaðeigandi einstaklings.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Gervilimir, stærri stoðtæki og önnur veruleg aðstoð, sem um 
getur í 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004, skal teljast 
vera aðstoð sem:

– er sérsniðin að þörfum einstaklinga og 

–  verið er að veita eða heimild er fyrir en sem hefur ekki enn 
verið veitt og 

–  hefur verið skilgreind og/eða farið er með sem slíka í 
aðildarríkinu þar sem hinn tryggði var tryggður samkvæmt 
löggjöf áður en hann varð tryggður samkvæmt löggjöf 
annars aðildarríkis.

Í viðaukanum við þessa ákvörðun er skrá, sem er ekki tæmandi, 
um aðstoð sem skal fara með sem slíka svo fremi hún uppfylli 
viðmiðin hér að framan.

2. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
Hún gildir frá þeim degi sem hún er birt.

 Formaður framkvæmdaráðsins,

 Éva Gellérné Lukács

 

2012/EES/54/45

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 6.9.2011, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2012 frá 30. apríl 2012 
um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, biður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.04.2004, bls. 1. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB L 200, 
7.6.2004, bls. 1.

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 
2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um 
samræmingu almannatryggingakerfa (Stjtíð. ESB L 284, 30.10.2009,
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VIÐAUKI 

Gervilimir 

a) gerviliðir og gervibein, 

b) sjónræn hjálpartæki á borð við gerviauga, 

c) tannísetning (föst og laus). 

Stærri stoðtæki 

d) hjólastólar, stoðtæki, skófatnaður og önnur hjálpartæki við að hreyfa sig, standa og sitja,  

e) snertilinsur, gleraugu fyrir nærsýna og fjarsýna, 

f) heyrnartæki og talhjálpartæki, 

g) eimgjafar, 

h) gervigómafylla til nota í munnholi, 

i) tannréttingatæki. 

Önnur veruleg aðstoð 

j) meðferð sérfræðings á legudeildarsjúklingum, 

k) meðferð sem fer fram á hressingarhælum, 

l) endurhæfingarmeðferð, 

m) greiningartæki sem koma til fyllingar, 

n) styrkur sem er veittur til að greiða hluta kostnaðar við framangreinda aðstoð. 

 
 

 

 


