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ÁKVÖRÐUN nr. E4

frá 13. mars 2014

um umbreytingartímabilið sem skilgreint er í 95. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 987/2009

(Texti sem varðar EES og samning EB og Sviss)

(2014/C 152/04) (*)

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU ALMANNATRYGGINGAKERFA HEFUR,

með hliðsjón af d-lið 72. gr. reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa (1) 
en samkvæmt honum ber framkvæmdaráðið ábyrgð á því að hvetja eins og hægt er til notkunar nýrrar 
tækni, einkum með því að færa aðferðir við upplýsingaskipti til nútímahorfs og laga upplýsingaflæði milli 
stofnana að rafrænum gagnaflutningi og að teknu tilliti til þróunar gagnavinnslu í hverju aðildarríki,

með hliðsjón af 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 
2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004 um samræmingu 
almannatryggingakerfa (2), en samkvæmt henni hefur framkvæmdaráðið vald til að mæla fyrir um 
skipulag, innihald, framsetningu og nákvæmt fyrirkomulag vegna skipta á skjölum og skipulega uppsettum 
rafrænum skjölum og hagnýtt fyrirkomulag við sendingu upplýsinga, skjala eða ákvarðana með rafrænum 
hætti til hlutaðeigandi einstaklings,

með hliðsjón af fyrstu og annarri undirgrein 1. mgr. 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 að því er varðar 
umbreytingartímabilið [áður aðlögunartímabilið], þar sem fram kemur að sérhvert aðildarríki geti nýtt sér 
umbreytingartímabil vegna rafrænnar miðlunar upplýsinga og að þessi umbreytingartímabil skuli ekki 
vera lengri en 24 mánuðir frá gildistökudegi framkvæmdarreglugerðarinnar,

með hliðsjón af þriðju undirgrein 1. mgr. 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 en samkvæmt henni getur 
framkvæmdaráðið samþykkt viðeigandi framlengingu á þessum tímabilum ef verulegur dráttur verður á 
afhendingu miðlægs grunnvirkis (Rafræn miðlun upplýsinga um almannatryggingar – EESSI) með tilliti 
til gildistöku framkvæmdarreglugerðarinnar,

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) Í 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 er kveðið á um 24 mánaða umbreytingartímabil frá gildistöku 
hennar til að gera aðildarríkjum kleift að koma á og samþætta nauðsynleg grunnvirki í aðildarríkjum 
til að miðla upplýsingum með rafrænum hætti.

2) Í 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 eru framkvæmdaráðinu veittar heimildir til að samþykkja 
framlengingu umbreytingartímabilsins fyrir aðildarríki ef afhending miðlægs grunnvirkis hefur tafist 
verulega.

3) Framkvæmdaráðið hefur gert heildarmat á stöðu verkefnisins, bæði á vettvangi ESB og aðildarríkja, 
byggt á greiningu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og stýrinefndar og stjórnar verkefnisins 
um rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar (EESSI).

4) Samkvæmt matinu er litið svo á að framlenging umbreytingartímabilsins sé nauðsynleg til að tryggja 
skilvirka framkvæmd kerfisins fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar, að teknu 
tilliti til þess hvernig undirbúningi miðar bæði á vettvangi ESB og aðildarríkja.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 152, 20.5.2014, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 26/2015 frá 25. febrúar 2015 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 166, 30.4.2004, bls. 1, (leiðrétting Stjtíð. ESB L 200, 7.6.2004, bls. 1), eins og henni var breytt með reglugerð ráðsins 
(ESB) nr. 517/2013 (Stjtíð. ESB L 158, 10.6.2013, 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, bls. 1), eins og henni var breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1224/2012 frá 18. desember 2012 (Stjtíð. ESB L 349, 19.12.2012, bls. 45).
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5) Í ljósi þess hve tæknilega flókið verkefnið er telur framkvæmdaráðið rétt að framlengja 
umbreytingartímabilið með sveigjanlegum hætti og gefa aðildarríkjunum tvö ár til að koma á og 
samþætta nauðsynleg grunnvirki í aðildarríkjunum frá þeim degi að telja þegar það hefur samþykkt 
að kerfið fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar sé tilbúið.

6) Framkvæmdaráðið hvetur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, með hliðsjón af tilmælum 
stýrinefndar verkefnisins um rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar (EESSI), til að fylgja 
eins ítarlega og unnt er traustum tímaramma til að skipuleggja og ljúka þróun og prófun miðlægs 
kerfis fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar, sem leiðir til þess að það er tekið í 
notkun, og að upplýsa aðildarríkin um fyrirhuguð verklok eftir hefðbundnum samskiptaleiðum.

7) Framkvæmdaráðið hvetur aðildarríki engu að síður til að hefja skipti á rafrænum gögnum án tafar 
eða eins fljótt og unnt er til að stytta eins og kostur er tímabilið sem skipti á gögnum á pappír og á 
rafrænu formi fara fram samhliða í samræmi við áfangamarkmið sem framkvæmdaráðið skilgreinir, 
byggt á tillögu frá stjórn rafrænnar miðlunar upplýsinga um almannatryggingar.

8) Framkvæmdaráðið tekur mið af hlutverki stjórnarinnar og umboði hennar til að veita forystu og 
leiðsögn hvað varðar áætlun um rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar.

9) Framkvæmdaráðið getur, í samræmi við 1. mgr. 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009, endurskoðað 
þessa ákvörðun á grundvelli heildarskipulagningar og -greiningar stjórnar rafrænnar miðlunar 
upplýsinga um almannatryggingar.

10) Ákvörðun nr. E1 frá 12. júní 2009 um hagnýtt fyrirkomulag vegna aðlögunartímabils varðandi 
upplýsingaskipti með rafrænum aðferðum sem um getur í 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 987/2009 (3) gildir áfram að breyttu breytanda á framlengda tímabilinu.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1.  Umbreytingartímabilið, sem um getur í 1. mgr. 95. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009, til að ná fullum 
gagnaskiptum aðildarríkja eftir rafrænum leiðum verður framlengt og lokadagur umbreytingartímabilsins 
verður ákveðinn á grundvelli eftirfarandi:  tvö ár frá þeim degi að telja að þróað og prófað miðlægt kerfi 
fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar er afhent til notkunar þannig að aðildarríki geta 
hafið samþættingu við það.

2.  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skal upplýsa aðildarríkin um fyrirhugaðan afhendingardag 
miðlæga kerfisins fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar með því að gefa reglulega 
upplýsingar um stöðu verkefnisins á fundum framkvæmdaráðsins.

3.  Litið er svo á að miðlæga kerfið fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar hafi verið 
afhent til notkunar þegar allir hlutar þess hafa verið þróaðir, prófaðir og samþykktir sem tilbúnir af 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í kjölfar samráðs við stjórnina.

4.  Á fyrsta fundi framkvæmdaráðsins í kjölfar ákvörðunar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 
eins og skilgreint er í 3. mgr., verður ákvörðunin lögð fyrir framkvæmdaráðið til samþykktar. Tveggja 
ára tímabilið, eins og það er skilgreint í 1. mgr., gerir aðildarríkjum kleift að laga sig að miðlæga 
kerfinu fyrir rafræna miðlun upplýsinga um almannatryggingar, og hefst á þeim degi sem fram kemur 
í ákvörðun framkvæmdaráðsins sem staðfestir að miðlæga kerfið fyrir rafræna miðlun upplýsinga um 
almannatryggingar sé tilbúið.

(3) Stjtíð. ESB C 106, 24.4.2010, bls. 9.
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5.  Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún öðlast gildi daginn sem hún 
birtist Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

6.  Ákvörðun þessi kemur í stað ákvörðunar nr. E3 frá 19. október 2011.

 Formaður framkvæmdaráðsins,

 Anna RIZOU

____________




