
ODPORÚČANIE č. U2 

z 12. júna 2009 

týkajúce sa uplatňovania článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
883/2004 na nezamestnané osoby sprevádzajúce svojich manželov, resp. svoje manželky alebo 
partnerov, resp. partnerky, ktorí vykonávajú profesijnú alebo obchodnú činnosť v inom 

členskom štáte, ako je príslušný štát 

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom) 

(2010/C 106/16) 

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO 
ZABEZPEČENIA, 

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia ( 1 ), na základe ktorého je 
správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych 
otázok a otázok výkladu, ktoré vznikajú v súvislosti 
s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 
16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania 
nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia ( 2 ), 

so zreteľom na článok 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 
a článok 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009, 

keďže: 

(1) Podľa článku 64 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 si 
osoba, ktorá je úplne nezamestnaná a ktorá ide do iného 
členského štátu, ako je príslušný štát, aby si hľadala 
zamestnanie, môže za predpokladu splnenia určitých 
podmienok a obmedzení zachovať svoj nárok na 
peňažné dávky v nezamestnanosti. 

(2) Jednou z podmienok uvedených v písmene a) uvedeného 
odseku je to, že dotknutá osoba musí zostať k dispozícii 
pre služby zamestnanosti príslušného štátu najmenej štyri 
týždne po tom, čo sa stala nezamestnanou. 

(3) Posledná veta písmena a) však umožňuje, aby príslušné 
služby alebo inštitúcie povolili odchod uchádzača 
o zamestnanie pred uplynutím lehoty štyroch týždňov. 

(4) Toto povolenie by sa nemalo odoprieť osobám, ktoré pri 
splnení ostatných podmienok stanovených v článku 64 
ods. 1 uvedeného nariadenia chcú sprevádzať svojho 
manžela, resp. svoju manželku alebo partnera, resp. part
nerku, ktorí získali pracovné miesto v inom členskom 
štáte. 

Konajúc v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 
71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004, 

TÝMTO ODPORÚČA PRÍSLUŠNÝM ÚTVAROM A INŠTITÚCIÁM: 

1. Odchod pred uplynutím lehoty štyroch týždňov stanovenej 
v poslednej vete článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 
883/2004 sa povoľuje osobe, ktorá je úplne nezamestnaná, 
spĺňa všetky ostatné podmienky stanovené v článku 64 ods. 
1 a sprevádza svojho manžela, resp. svoju manželku alebo 
partnera, resp. partnerku, ktorí prijali pracovné miesto 
v inom členskom štáte, ako je príslušný štát. 

Pojem partner sa vymedzuje na základe právnych predpisov 
príslušného členského štátu. 

2. Toto odporúčanie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti naria
denia (ES) č. 987/2009. 

Predsedníčka správnej komisie 

Gabriela PIKOROVÁ
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( 1 ) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


