
SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

ROZHODNUTIE č. F3

z 19. decembra 2018

o výklade článku 68 nariadenia (ES) č. 883/2004, ktorý sa týka metódy výpočtu rozdielového 
doplatku

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

(2019/C 215/02)

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu 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 všet
kých správnych otázok a otázok výkladu, ktoré vyplývajú z ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia Európ
skeho 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 68 nariadenia (ES) č. 883/2004,

so zreteľom na článok 60 nariadenia (ES) č. 987/2009,

keďže:

(1) V článku 68 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa stanovuje, že v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky 
podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu sa rodinné dávky poskytujú v súlade s právnymi pred
pismi určenými ako prednostné podľa odseku 1. Nároky na rodinné dávky na základe iného protichodného práv
neho predpisu alebo právnych predpisov sa pozastavia až do výšky poskytovanej podľa prvých právnych pred
pisov a rozdielový doplatok sa v prípade potreby poskytne v sume, ktorá prevyšuje túto čiastku.

(2) S cieľom umožniť jednotné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 883/2004 správna komisia súhlasí s tým, že by sa mal 
zaviesť jednotný postup na vykonávanie uvedeného článku, pokiaľ ide o porovnanie medzi sumami stanovenými 
danými dvomi alebo viacerými príslušnými právnymi predpismi a pokiaľ ide o určenie rozdielového doplatku, 
ktorý možno bude musieť zaplatiť dotknutá inštitúcia.

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

ROZHODLA TAKTO:

1. Inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy neboli podľa článku 68 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 
určené ako prednostne príslušné, musí v prípade každého člena rodiny porovnať výšku rodinných dávok poskytovaných 
prednostne určenými právnymi predpismi, s výškou rodinných dávok poskytovaných podľa právnych predpisov, ktoré 
vykonáva.

2. Po vykonaní porovnania pre každého jednotlivého člena rodiny, zaplatí dotknutá inštitúcia rozdielový doplatok, 
ktorý sa rovná rozdielu medzi týmito dvomi sumami.

3. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho 
uverejnení.

Predseda správnej komisie

Bernhard SPIEGEL

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