
ROZHODNUTIE č. U1 

z 12. júna 2009 

týkajúce sa článku 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 týkajúceho 
sa zvýšenia dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov 

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

(2010/C 106/11) 

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 54 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 
987/2009, 

keďže: 

(1) Podľa článku 54 ods. 3 nariadenia (ES) č. 987/2009, ak 
sa podľa právnych predpisov členského štátu výška dávky 
v nezamestnanosti líši v závislosti od počtu rodinných 
príslušníkov, príslušná inštitúcia pri výpočte dávky 
zohľadní aj počet rodinných príslušníkov s bydliskom 
na území iného členského štátu, ako je členský štát, 
v ktorom má príslušná inštitúcia sídlo. 

(2) Podľa článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia si inštitúcie 
bezodkladne poskytujú alebo vymieňajú všetky údaje 
potrebné na stanovenie a určenie práv a povinností 
osôb, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004. 

(3) Dokumenty a štruktúrované elektronické dokumenty 
uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009 
sú prostriedkami na preukázanie práv príslušnej osoby, 
ale tieto práva nie sú podmienené ich vydaním. 

(4) Dokumenty týkajúce sa rodinných príslušníkov 
s bydliskom na území iného členského štátu, ako je 
členský štát, v ktorom má príslušná inštitúcia sídlo, sa 

môžu zasielať až po začatí obdobia nezamestnanosti, za 
ktoré je dávka splatná. 

(5) Za obdobie, ktoré predchádza dňu podania informácií 
týkajúcich sa rodinných príslušníkov s bydliskom na 
území iného členského štátu, ako je členský štát, 
v ktorom má príslušná inštitúcia sídlo, sa musia usku
točniť spätné platby zvýšenia dávok v nezamestnanosti 
určené rodinným príslušníkom, za predpokladu, že 
uvedené osoby boli závislé od nezamestnanej osoby už 
na začiatku obdobia nezamestnanosti, za ktoré je dávka 
splatná. 

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

ROZHODLA TAKTO: 

1. Zaslanie dokumentu týkajúceho sa rodinných príslušníkov 
po začatí obdobia nezamestnanosti, za ktoré je dávka 
splatná, nemá účinok odloženia začiatku získania nároku 
na dávku v nezamestnanosti pri zvýšenej sadzbe pre závi
slých rodinných príslušníkov, ktorá sa stanovuje v súlade 
s právnymi predpismi príslušného štátu. 

2. V prípade, že inštitúcia zasielajúca dokument uvedený 
v odseku 1 nemôže potvrdiť, že rodinní príslušníci nie sú 
zohľadnení pri výpočte dávok v nezamestnanosti splatných 
inej osobe podľa právnych predpisov členského štátu, na 
ktorého území majú bydlisko, príslušná osoba môže 
k uvedenému dokumentu na tento účel doplniť vyhlásenie. 

3. Toto rozhodnutie 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.


