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ПРЕПОРЪКА № U2
от 12 юни 2009 година
за прилагане на член 64, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на безработните лица, придружаващи съпрузите или
партньорите си, които извършват професионална или търговска дейност в държава-членка,
различна от компетентната държава
(текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария)

(2010/C 106/16)
АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА
СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

КООРДИНАЦИЯ

като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) №
883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1),
съгласно който Административната комисия е натоварена с
разглеждането на всички административни въпроси и въпросите,
свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 година за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за
социална сигурност (2),
като взе предвид член 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
883/2004 и член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
987/2009,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Съгласно член 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
883/2004 лице, което е напълно безработно и отиде в
държава-членка, различна от компетентната държава, с
цел да търси работа, може, при определени условия и
ограничения, да запази правото си на парични обез
щетения за безработица.
Едно от условията, определени в буква а) от посочения
параграф, е засегнатото лице да е било на разположение
на службите по заетостта на компетентната държава в
продължение най-малко на четири седмици след като е
станало безработно.
Последното изречение от буква а) обаче позволява на
компетентните служби или институции да разрешат зами

(1) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.
(2) ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

наването на търсещото работа лице преди изтичането на
четирите седмици.

НА

(4)

Такова разрешение не следва да се отказва на лица, които
отговарят на останалите условия, определени в член 64,
параграф 1 от посочения регламент, и биха искали да
придружат свой съпруг или партньор, получил
назначение в друга държава-членка.
Като предприе действия в съответствие с условията,
заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
883/2004,

С НАСТОЯЩОТО ПРЕПОРЪЧВА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ СЛУЖБИ И
ИНСТИТУЦИИ:

1. В съответствие с предвиденото в последното изречение на
член 64, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) №
883/2004, на лицата, които са напълно безработни,
отговарят на всички останали условия, определени в член
64, параграф 1, и придружават своя(та) съпруг(а) или
партньор, получил(а) назначение в държава-членка,
различна от компетентната държава, се дава разрешение за
заминаване преди изтичането на четириседмичния срок.
Статутът на партньор се определя въз основа на законодател
ството на компетентната държава-членка.
2. Настоящата препоръка се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила
на Регламент (ЕО) № 987/2009.
Председател на Административната комисия
Gabriela PIKOROVÁ

