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ÁKVÖRÐUN nr. H7 

frá 25. júní 2015 

um endurskoðun ákvörðunar nr. H3 varðandi dagsetningu sem taka þarf tillit til við ákvörðun á  

umreikningsgengi sem um getur í 90. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

 ráðsins (EB) nr. 987/2009 

(2016/C 52/08) (*) 

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ UM SAMRÆMINGU ALMANNATRYGGINGAKERFA 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 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), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Samkvæmt 8. mgr. ákvörðunar nr. H3 (3) er krafist endurskoðunar þessarar ákvörðunar ári eftir gildistöku reglugerðar 

(EB) nr. 883/2004 og reglugerðar (EB) nr. 987/2009. 

2)  Fyrir skýrleika sakir ætti að gæta samkvæmni í hugtakanotkun í ákvörðun nr. H3. [Varðar ekki íslensku útgáfuna.] Ef 

notað er orðalagið „umreikningsgengi sem við á“ ætti að koma í þess stað orðalagið „umreikningsgengi birt“. 

3)  Orðalagið í 6. mgr. ákvörðunar nr. H3 hefur leitt til erfiðleika við túlkun og henni hefur verið beitt á ólíkan hátt í 

aðildarríkjunum. Af þeim sökum verður að breyta þessu ákvæði til þess að skýra þá málsmeðferð sem á að beita. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1.  [Varðar ekki íslensku útgáfuna.] 

2.  Í 5. mgr. ákvörðunar nr. H3 komi orðalagið „umreikningsgengi sem er birt“ í stað orðalagsins „umreikningsgengi  

sem við á“. 

3. Í stað 6. mgr. ákvörðunar H3 komi: 

„Að því er 90. gr. reglugerðar (EB) nr. 987/2009 varðar skal sá dagur sem taka ber tillit til við ákvörðun viðeigandi gengis 

milli tveggja gjaldmiðla vera: 

a)  í því tilviki að farið er fram á skuldajöfnun eftirstöðva/reglulegra greiðslna er það sá virki dagur sem fer næst á undan 

þeim degi þegar umsækjandi sendi endanlega beiðni um skuldajöfnun eftirstöðva/reglulegra greiðslna eða 

b)  í því tilviki að farið er fram á endurgreiðslu er það sá virki dagur sem fer næst á undan þeim degi þegar umsækjandi 

sendi fyrstu beiðni um endurgreiðslu. 

Að því er þessa málsgrein varðar skal virkur dagur vísa til þess virka dags hjá Seðlabanka Evrópu þegar hann birtir daglegt 

viðmiðunargengi vegna gjaldeyrisviðskipta.“ 

4.  Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún öðlast gildi á tuttugasta degi eftir birtingu hennar. 

 Formaður framkvæmdaráðsins, 

 Liene RAMANE 

  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB C 52, 11.2.2016, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2017 frá 

3. febrúar 2017 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, biður birtingar. 
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