
U1. HATÁROZAT 

(2009. június 12.) 

a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az eltartott családtagok számára tekintettel 
nyújtott munkanélküli ellátás emelésére vonatkozó 54. cikke (3) bekezdéséről 

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg) 

(2010/C 106/11) 

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL 
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG, 

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ( 1 ) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értel
mében az igazgatási bizottság foglalkozik valamennyi igazgatási 
jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végre
hajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szep
tember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet ( 2 ) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel, 

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 54. cikkének (2) és (3) 
bekezdésére, 

mivel: 

(1) A 987/2009/EK rendelet 54. cikkének (3) bekezdése 
értelmében amennyiben valamely tagállam jogszabályai 
szerint a munkanélküli ellátás összege a családtagok 
számától is függ, az illetékes intézmény az ellátás kiszá
mításakor az illetékes intézmény szerinti tagállamtól 
eltérő tagállam területén lakó családtagokat is figyelembe 
veszi. 

(2) Az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében 
az intézmények haladéktalanul rendelkezésre bocsátanak 
vagy megosztanak minden olyan adatot, amely azon 
személyek jogainak és kötelezettségeinek megállapítá
sához és meghatározásához szükséges, akikre a 
883/2004/EK rendeletet alkalmazni kell. 

(3) A 987/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében 
előírt dokumentumok és strukturált elektronikus doku
mentumok az érintett személy jogainak bizonyítására 
szolgáló eszközök, de az ilyen jogoknak nem feltétele 
az említett dokumentumok kibocsátása. 

(4) Az illetékes intézmény helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállam területén lakó családtagokra vonatkozó doku
mentumok csak annak a munkanélküliségi időszaknak 

a kezdetét követően továbbíthatók, amelyre az ellátás 
folyósítandó. 

(5) A családtagoknak folyósítandó munkanélküli ellátások 
emelésével összefüggő hátralékos kifizetéseket az illetékes 
intézmény helye szerinti tagállam területétől eltérő tagál
lamban lakó családtagokra vonatkozó információk 
benyújtásának napját megelőző időszakra vonatkozóan 
kell teljesíteni, feltéve, hogy az említett személyek már 
az ellátás folyósítása szerinti munkanélküliségi idő
szaknak a kezdete előtt a munkanélküli személy eltartott 
családtagjai voltak. 

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított feltételekkel összhangban eljárva, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. A családtagokra vonatkozó dokumentumok azon munkanél
küliségi időszak kezdetét követően történő továbbítása, 
melyre az ellátás folyósítandó, nem eredményezheti az eltar
tott családtagokért járó megnövekedett mértékű munkanél
küli ellátásra való jogosultság megszerzése kezdő időpont
jának elhalasztását, mely ellátást az illetékes állam jogszabá
lyaival összhangban kell meghatározni. 

2. Amennyiben az 1. bekezdésben említett dokumentumot 
továbbító intézmény nincs abban a helyzetben, hogy 
igazolja, hogy a munkanélküli ellátások kiszámításához a 
családtagokat a lakóhelyük szerinti tagállam jogszabályainak 
hatálya alá tartozó másik személy miatt nem veszi figye
lembe, az érintett személy számára engedélyezett, hogy az 
említett dokumentumot ilyen értelmű nyilatkozattal egészítse 
ki. 

3. Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. Ezt a határozatot a 987/2009/EK rendelet hatály
balépésének napjától kell alkalmazni. 

az igazgatási bizottság elnöke 

Gabriela PIKOROVÁ

HU C 106/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.24. 

( 1 ) HL L 166., 2004.4.30., 1. o. 
( 2 ) HL L 284., 2009.10.30., 1. o.


