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DECYZJA NR U1
z dnia 12 czerwca 2009 r.
dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na
utrzymaniu
(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

(2010/C 106/11)
innego niż to, w którym znajduje się instytucja właściwa,
mogą być podane do wiadomości jedynie po rozpoczęciu
okresu bezrobocia, za który należne jest świadczenie.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada
za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub doty
czących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia
(WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty
czącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego (2),
uwzględniając art. 54 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr
987/2009,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
987/2009, jeżeli na podstawie ustawodawstwa państwa
członkowskiego kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia
się w zależności od liczby członków rodziny, instytucja
właściwa uwzględnia przy wyliczeniu zasiłku liczbę
członków rodziny zamieszkujących na terytorium
państwa członkowskiego innego niż to, w którym znaj
duje się instytucja właściwa.

(2)

Na mocy art. 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia
instytucje niezwłocznie dostarczają lub wymieniają dane
konieczne dla stwierdzenia i określenia praw
i obowiązków osób, do których ma zastosowanie rozpo
rządzenie (WE) nr 883/2004.

(3)

Dokumenty i strukturalne dokumenty elektroniczne
przewidziane w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
987/2009 są środkami dowodowymi w odniesieniu do
praw zainteresowanych osób; fakt ich wydania nie jest
jednak warunkiem powstania takich praw.

(4)

Dokumenty odnoszące się do członków rodziny
zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego

(1) Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
(2) Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(5)

Wypłata zaległości zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych
należnych za członków rodzin musi być dokonana za
okres poprzedzający datę dostarczenia informacji doty
czącej członków rodziny zamieszkujących na terytorium
państwa członkowskiego innego niż państwo członkow
skie, w którym znajduje się instytucja właściwa, pod
warunkiem że osoby te były już na utrzymaniu osoby
bezrobotnej na początku okresu bezrobocia, za który
należne jest świadczenie.
Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Podanie do wiadomości dokumentów odnoszących się do
członków rodziny po rozpoczęciu okresu bezrobocia, za
który świadczenie jest należne, nie odracza określonego
w ustawodawstwie państwa właściwego momentu nabycia
uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych w zwiększonej
wysokości za członków rodziny pozostających na utrzy
maniu.
2. Jeżeli instytucja podająca do wiadomości dokument,
o którym mowa w ust. 1, nie może poświadczyć, że człon
kowie rodziny nie są uwzględniani przy ustalaniu wysokości
zasiłków dla bezrobotnych należnych innej osobie na mocy
ustawodawstwa państwa członkowskiego, na którego teryto
rium zamieszkują członkowie rodziny, zezwala się zaintere
sowanej osobie na dostarczenie wspomnianego dokumentu
w postaci odpowiedniego oświadczenia.
3. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od
dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 987/2009.
Przewodniczący Komisji Administracyjnej
Gabriela PIKOROVÁ

