
U2. AJÁNLÁS 

(2009. június 12.) 

a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikke (1) bekezdése a) pontjának az 
illetékes államtól eltérő tagállamban szakmai vagy kereskedelmi tevékenységet folytató 

házastársukat vagy élettársukat kísérő munkanélküli személyekre történő alkalmazásáról 

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

(2010/C 106/16) 

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 883/2004/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdésére 
és a 987/2009/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A 883/2004/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak értelmében az a teljes munkanélküli, aki munka
keresés céljából az illetékes államtól eltérő tagállam terü
letére távozik, bizonyos feltételekre és korlátozásokra 
figyelemmel fenntarthatja a pénzbeli munkanélküli ellátá
sokra való jogosultságát. 

(2) Az említett bekezdés a) alpontjában megállapított egyik 
feltétel értelmében az érintett személynek munkanélkü
livé válását követően legalább négy héten keresztül az 
illetékes állam foglalkoztatási szolgálatainak rendelkezé
sére kell állnia. 

(3) Az a) alpont utolsó mondata azonban lehetővé teszi az 
illetékes szolgálatok vagy intézmények számára, hogy a 

munkakereső távozását a négy hét leteltét megelőzően is 
engedélyezzék. 

(4) Ez az engedély nem tagadható meg azoktól a szemé
lyektől, akik – feltéve, hogy eleget tesznek az említett 
rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében megállapított 
egyéb feltételeknek – el kívánják kísérni egy másik tagál
lamban munkát vállaló házastársukat vagy élettársukat. 

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

A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA AZ ILLETÉKES SZOLGÁLATOKNAK ÉS 
INTÉZMÉNYEKNEK: 

1. A 883/2004/EK rendelet 64. cikke (1) bekezdése a) pont
jának utolsó mondatában előírtaknak megfelelően engedé
lyezzék a négy hét letelte előtti távozást azoknak a teljes 
munkanélküli személyeknek, akik eleget tesznek a 64. cikk 
(1) bekezdésében megállapított minden egyéb feltételnek, és 
az illetékes államtól eltérő tagállamban munkát vállaló házas
társukat vagy élettársukat kísérik. 

Az élettárs fogalmának meghatározása az illetékes tagállam 
jogszabályai alapján történik. 

2. Ezt az ajánlást ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és a 987/2009/EK rendelet hatálybalépésének 
napjától kell alkalmazni. 

az igazgatási bizottság elnöke 
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