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NARIADENIE

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. ..../2004

z,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71

o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov,

samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslu�níkov,

ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a (EHS) č. 574/72,

ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. EÚ C 80, 30. 3. 2004, s. 118.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. 3. 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku),

spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho
parlamentu z.... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku)
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keď�e:

(1) V nariadeniach Rady (EHS) č. 1408/711 a (EHS) č. 574/722 by sa mali urobiť určité zmeny a

doplnenia, aby sa zohľadnil najnov�í vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskych

spoločenstiev, uľahčilo uplatňovanie týchto nariadení a premietli zmeny právnych predpisov

členských �tátov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

(2) S cieľom zohľadniť najnov�í vývoj judikatúry je potrebné vyvodiť dôsledky z rozsudkov, najmä

v prípadoch Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten3 a Office

national de l'emploi/Calogero Spataro4.

(3) Rozsudky v prípadoch Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter a

Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales5, ktoré sa týkajú

klasifikácie osobitných nepríspevkových peňa�ných dávok vy�adujú, aby sa z dôvodu právnej

istoty upresnili dve kumulatívne kritériá, ktoré sa majú vziať do úvahy, aby sa tieto dávky mohli

uviesť v prílohe IIa nariadenia (EHS) č. 1408/71.  Preto je dôvod na revidovanie tejto prílohy,

berúc do úvahy aj zmeny a doplnenia v právnych predpisoch členských �tátoch, ktoré upravujú

tento typ dávok a ktoré,  s ohľadom na svoj zmie�aný charakter, podliehajú osobitnej

koordinácii.  Okrem toho je dôle�ité stanoviť prechodné ustanovenia v súvislosti s dávkou,

ktorá bola predmetom rozsudku v prípade Jauch, aby sa chránili práva príjemcov dávok.

                                                
1 Nariadenie aktualizované nariadením (ES) č. 118/97 (Ú. v. ES L 28, 30. 1. 1997, s. 1),

naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004
(Ú. v. EÚ L 100, 6. 4. 2004, s. 1) a zru�ené s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti
vykonávacieho nariadenia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Ú. v.
EÚ L 166, 30. 4. 2004, s. 1).

2 Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1).

3 Rozsudok z 18. apríla 2002 vo veci C-290/00, Zb. 2002, s. I-3567.
4 Rozsudok z 13. júna 1996 vo veci C-170/95, Zb. 1996, s. I-2921.
5 Rozsudok z 8. marca 2001 vo veci C-215/99, Zb. 2001, s. I-1901) a z 31. mája 2001 vo veci

C-43/99, Zb. 2001, s. I-4265.
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(4) Na základe judikatúry týkajúcej sa vzťahu medzi nariadením (EHS) č. 1408/71 a

ustanoveniami dvojstranných dohôd o sociálnom zabezpečení je potrebné preskúmať prílohu

III tohto nariadenia.  Polo�ky v časti A prílohy III sú odôvodnené len v dvoch prípadoch: ak

sú výhodnej�ie pre migrujúcich pracovníkov1 alebo ak súvisia s osobitnými a výnimočnými

situáciami spojenými zvyčajne s historickými okolnosťami. Okrem toho, nie je vhodné

pripustiť polo�ky v časti B, pokiaľ výnimočné a objektívne situácie odôvodňujú odchýlku od

článku 3 ods. 1 tohto nariadenia a od článkov 12, 39 a 42 zmluvy2.

(5) S cieľom uľahčiť uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 by mali existovať určité

ustanovenia o �tátnych zamestnancoch a osobách pova�ovaných za také na jednej strane a na

druhej strane o cestujúcom alebo lietajúcom personáli podniku, ktorý prevádzkuje slu�by

medzinárodnej prepravy cestujúcich alebo tovaru po �eleznici, ceste, letecky alebo po

vnútrozemských vodných cestách a mali by sa aj stanoviť metódy určovania priemernej sumy,

ktorá sa má brať do úvahy v kontexte článku 23 nariadenia.

(6) Revízia prílohy IIa k nariadeniu (EHS) č. 1408/71 povedie k vypusteniu niektorých

existujúcich polo�iek a, berúc do úvahy zmeny a doplnenia vnútro�tátnych právnych

predpisov niektorých členských �tátov, k zaradeniu určitých nových polo�iek. V tomto

druhom prípade je na týchto členských �tátoch, aby zvá�ili potrebu prechodných opatrení

alebo dvojstranných rie�ení, ktoré by vzali do úvahy situácie ľudí, ktorých nadobudnuté práva

by mohli byť touto situáciou dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

                                                
1 Zásadu najvýhodnej�ieho zaobchádzania pripomenul Súdny dvor vo svojich rozsudkoch zo 7.

februára 1991, vo veci C-227/89, Zb. 1991, s. I-323, z 9. novembra 1995, vo veci C- 475/93,
Zb. 1995, s. I-3813, z 9. novembra 2000, vo veci C-75/99, Zb. 2000, s. I-9399 a z 5. februára
2002, vo veci C-277/99, Zb. 2002, s. I-1261.

2 Rozsudok z 30. apríla 1996, vo veci C-214/94, Zb. 1996, s. I-2253.
Rozsudok z 30. apríla 1996, vo veci C-308/93, Zb. 1996, s. I-2097.
Rozsudok z 15. januára 2002, vo veci C-55/2000, Zb. 1996, s. I-413.
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Článok 1

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 sa týmto mení a dopĺňa takto:

(1) Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku  1 sa vypú�ťajú slová �s bydliskom na území jedného z členských �tátov�,

b) V odseku 3 sa vypú�ťajú slová �a ustanovenia dohovorov uzavretých podľa článku 8 ods.1�.

(2) Článok 4 ods. 2a sa nahrádza takto:

�2a. Tento článok sa vzťahuje na osobitné nepríspevkové peňa�né dávky, ktoré sa poskytujú podľa

právnych predpisov, ktorých osobný rozsah, ciele a/alebo podmienky na priznanie nároku

majú znaky právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1, ako aj v

oblasti sociálnej pomoci.

�Osobitné nepríspevkové peňa�né dávky� sú dávky, ktoré:

a) sú určené:
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(i) na poskytovanie doplnkového, náhradného alebo pridru�eného krytia proti

rizikám, na ktoré sa vzťahujú časti sociálneho zabezpečenia uvedené v odseku 1 a

ktoré zaručujú dotknutým osobám príjem na úrovni �ivotného minima so

zreteľom na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom �táte,

alebo

(ii) len ako osobitná ochrana pre zdravotne postihnuté osoby a sú úzko späté so

sociálnym prostredím uvedenej osoby v dotknutom členskom �táte,

a

b) sú financované výhradne z povinných daní určených na krytie v�eobecných verejných

výdavkov, a ktorých podmienky na poskytovanie a výpočet dávok nezávisia od

akýchkoľvek príspevkov vo vzťahu k príjemcom dávok. Av�ak dávky poskytnuté ako

doplnok k príspevkovým dávkam sa nepova�ujú z tohto jediného dôvodu za

príspevkové dávky, a

c) ktoré sú uvedené v prílohe IIa.�.

(3) Článok 7 ods. 2 písm. c) sa nahrádza takto:

�c) určité ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré uzavreli členské �táty do

dátumu uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, �e sú výhodnej�ie pre príjemcov dávok

alebo ak vyplývajú z osobitných historických okolností a majú obmedzený časový účinok, ak

sú tieto ustanovenia uvedené v prílohe III.�.
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(4) Článok 9a sa nahrádza takto:

�Článok 9a

Predĺ�enie referenčnej doby

Ak právne predpisy členského �tátu podmieňujú priznanie nároku na dávku dosiahnutím

minimálnej doby poistenia počas stanoveného obdobia, ktoré predchádza poistnej udalosti

(referenčná doba), a ak stanovujú, �e táto referenčná doba sa predl�uje o doby, počas ktorých sa

vyplácali dávky podľa právnych predpisov tohto členského �tátu alebo o doby venované výchove

detí na území tohto členského �tátu, potom sa referenčná doba predl�uje aj o doby, počas ktorých sa

vyplácal invalidný alebo starobný dôchodok alebo nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti,

dávky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania podľa právnych predpisov

iného členského �tátu a o doby venované výchove detí na území iného členského �tátu.�.

(5) Článok 10a ods. 1 sa nahrádza takto:

�1. Ustanovenia článku 10 a ustanovenia hlavy III sa neuplatňujú na osobitné nepríspevkové

peňa�né dávky uvedené v článku 4 ods. 2a. Osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poberajú

tieto dávky výlučne na území členského �tátu, v ktorom majú bydlisko a podľa právnych predpisov

toho �tátu, pokiaľ sú tieto dávky uvedené v prílohe IIa.  Dávky na vlastné náklady poskytuje

in�titúcia miesta bydliska.�.
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(6) V článku 23 sa vkladá tento odsek:

�2a. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú aj vtedy, ak právne predpisy uplatňované príslu�nou

in�titúciou ustanovujú osobitnú referenčnú dobu a táto doba sa prípadne úplne alebo čiastočne

zhoduje s dobami, ktoré dosiahla dotknutá osoba podľa právnych predpisov jedného alebo

viacerých iných členských �tátov.�.

(7) V článku 35 sa vypú�ťa odsek 2.

(8) V článku 69 sa vypú�ťa odsek 4.

(9) Vkladajú sa tieto články, ktoré znejú:

�Článok 95f

Prechodné ustanovenia týkajúce sa prílohy II, oddiel I, polo�ky �D. NEMECKO� a �R.

RAKÚSKO�

1. Ustanovenia prílohy II, oddiel I, pod polo�kami �C. NEMECKO" a �K. RAKÚSKO� v znení

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2004 z ..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie

Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov,

samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslu�níkov, ktorí sa pohybujú v rámci

spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia

(EHS) č. 1408/71* nezakladajú �iadny nárok na obdobie pred 1. januárom 2005.
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2. V�etky doby poistenia a prípadne v�etky doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti

alebo bydliska podľa právnych predpisov členského �tátu pred 1. januárom 2005 sa zohľadnia pri

určovaní nadobudnutých práv v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3. Pokiaľ ustanovenia odseku 1 nestanovujú inak, právo sa podľa tohto nariadenia nadobúda aj v

prípade, keď súvisí s poistnou udalosťou, ku ktorej do�lo pred 1. januárom 2005.

4. Ka�dá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu �tátnej príslu�nosti

alebo bydliska dotknutej osoby, sa na základe �iadosti dotknutej osoby prizná alebo obnoví od 1.

januára 2005 za predpokladu, �e práva na dávky priznané predtým neboli vyrovnané pau�álnou

platbou.

5. Práva osôb, ktorým bol priznaný dôchodok alebo renta pred 1. januárom 2005, sa mô�u na

základe �iadosti dotknutých osôb preskúmať, berúc do úvahy ustanovenia tohto nariadenia. Toto sa

vzťahuje aj na ostatné dávky podľa článku 78.

6. Ak je �iadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predlo�ená do dvoch rokov od 1. januára 2005,

nároky nadobudnuté podľa tohto nariadenia sú účinné od tohto dátumu a ustanovenia právnych

predpisov ktoréhokoľvek členského �tátu, ktoré sa týkajú zániku alebo premlčania práv, sa voči

dotknutým osobám nemô�u uplatniť.

7. Ak je �iadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predlo�ená po uplynutí dvojročnej lehoty po 1.

januári 2005, práva, ktoré nezanikli alebo neboli premlčané, sú účinné od dátumu predlo�enia

�iadosti, pokiaľ sa neuplatňujú výhodnej�ie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek

členského �tátu.�
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Článok 95g

Prechodné ustanovenia týkajúce sa vypustenia polo�ky rakúskych opatrovníckych prídavkov

(Pflegegeld) z prílohy IIa

V prípade �iadostí o opatrovnícky prídavok podľa rakúskeho spolkového zákona

(Bundespflegegeldgesetz) predlo�ených najneskôr 8. marca 2001 podľa článku 10a ods. 3 tohto

nariadenia, toto ustanovenie sa uplatňuje aj naďalej, pokiaľ má príjemca opatrovníckych prídavkov

bydlisko v Rakúsku aj po 8. marci 2001.

______

* Ú. v. EÚ L ...

10) Prílohy II, IIa, III, IV a VI sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I tohto nariadenia.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 574/72 sa mení a dopĺňa takto:

(1) V článku 4 sa vypú�ťa odsek 11.
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(2) Vkladá sa článok, ktorý znie:

�Článok 10c

Formality ustanovené v prípade uplatnenia článku 13 ods. 2 písm. d) nariadenia pre �tátnych

zamestnancov a osoby, ktoré sa za také pova�ujú.

Na účely článku 13 ods. 2 písm. d) vydá in�titúcia určená príslu�ným orgánom členského �tátu,

ktorého právne predpisy sa uplatňujú, osvedčenie, v ktorom uvedie, �e �tátny zamestnanec alebo

osoba, ktorá sa pova�uje za �tátneho zamestnanca podlieha jeho právnym predpisom.�

(3) Článok 12a sa mení a dopĺňa takto:

a) Názov sa nahrádza takto:

�Pravidlá platné vo vzťahu k osobám uvedeným v článku 14 ods. 2 a 3, článku 14a ods. 2 a� 4 a

článku 14c nariadenia, ktoré obvykle vykonávajú zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť

na území dvoch alebo viacerých členských �tátov�,

b) Úvodná veta sa nahrádza takto:

�Na účely uplatňovania ustanovení článku 14 ods. 2 a 3, článku 14a ods. 2 a� 4 a článku 14c

nariadenia platia tieto pravidlá:�,
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c) Vkladá sa tento odsek, ktorý znie:

�1a. Ak v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a) nariadenia osoba, ktorá patrí k cestujúcemu alebo

lietajúcemu personálu podniku medzinárodnej prepravy, podlieha právnym predpisom členského

�tátu, na území ktorého má svoje sídlo alebo miesto podnikania tento podnik alebo organizačná

zlo�ka alebo stála prevádzkáreň, ktoré ho zamestnávajú, alebo v ktorom má bydlisko a je preva�ne

zamestnaná, in�titúcia určená príslu�ným orgánom tohto členského �tátu vydá dotknutej osobe

osvedčenie, v ktorom uvedie, �e podlieha jeho právnym predpisom.�.

4) Článok 32a sa vypú�ťa.

5) Prílohy sa menia dopĺňajú v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku

Európskej únie.

Článok 1 ods. 9 v rozsahu, v akom je dotknutý článok 95f nariadenia (EHS) č. 1408/71, príloha I

bod 1 písm. a) a bod 1 písm. b) a príloha II body 2 a 4 sa uplatňujú od 1. januára 2005.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo v�etkých členských �tátoch.

V Bruseli �

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA I

Prílohy nariadenia (EHS) č. 1408/71 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

(1) Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a) V oddieli I pod polo�kou  �D. NEMECKO� sa text nahrádza slovami �Neuplatňuje sa�,

b) V oddieli I, pod polo�kou �R. RAKÚSKO� sa text nahrádza slovami: �Neuplatňuje sa�,

c) Oddiel II sa mení a dopĺňa takto:

(i) pod polo�kou �G. �PANIELSKO� sa slovo ��iadne� nahrádza takto:

�Prídavok pri narodení dieťaťa (jednorázový finančný príspevok pri narodení tretieho a

ďal�ích detí a jednorázový finančný príspevok v prípade narodenia viacerých detí

zároveň)�,

(ii) pod polo�kou �H. FRANCÚZSKO� sa text nahrádza takto:

�Podpora pri narodení alebo osvojení dieťaťa (dávka pre malé deti)�,
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(iii) pod polo�kou �W. FÍNSKO� sa text nahrádza takto:

�Balíček podpory v materstve, jednorázová podpora v materstve a jednorázová pomoc

určená na náhradu nákladov na medzinárodné osvojenie podľa zákona o podpore v

materstve�,

d) V oddieli III pod polo�kou �D. NEMECKO� sa vypú�ťa písm. b).

(2) Príloha IIa sa nahrádza týmto textom, ktorý zahŕňa nezmenené polo�ky uvedené v Akte o

pristúpení z roku 2003:

�Príloha IIa

OSOBITNÉ NEPRÍSPEVKOVÉ PEŇA�NÉ DÁVKY

Článok 10a

A. BELGICKO

a) Prídavok na náhradu príjmu (zákon z 27. februára 1987),

b) Zaručený príjem pre star�ie osoby (zákon z 22. marca 2001).

B. ČESKÁ REPUBLIKA

Sociálny príplatok (zákon č. 117/1995 Sb. o �tátnej sociálnej podpore).
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C. DÁNSKO

Výdavky na ubytovanie pre dôchodcov (zákon o individuálnej pomoci pri ubytovaní v úplnom

znení zákona č. 204 z 29. marca 1995).

D. NEMECKO

Základný príjem na úrovni �ivotného minima pre star�ie osoby a pre osoby so zní�enou zárobkovou

schopnosťou podľa kapitoly 4 knihy XII Sociálneho zákonníka.

E. ESTÓNSKO

a) Príspevok pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon o sociálnych dávkach pre

osoby so zdravotným postihnutím z 27. januára 1999),

b) �tátny príspevok v nezamestnanosti (zákon o sociálnej ochrane nezamestnaných z 1. októbra

2000).

F. GRÉCKO

Osobitné dávky pre star�ie osoby (zákon 1296/82).
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G. �PANIELSKO

a) Zaručený minimálny príjem (zákon č. 13/82 zo 7. apríla 1982),

b) Peňa�né dávky na pomoc star�ím osobám a invalidným osobám, ktoré nie sú schopné

pracovať (Kráľovská vyhlá�ka č. 2620/81 z 24. júla 1981),

c) Nepríspevkové invalidné dôchodky a starobné dôchodky podľa článku 38 ods. 1 úplného

znenia v�eobecného zákona o sociálnom zabezpečení, schváleného Kráľovskou legislatívnou

vyhlá�kou č. 1/1994 z 20. júna 1994,

d) Prídavky na podporu pohyblivosti a náhradu nákladov na dopravu (zákon č. 13/1982 zo 7.

apríla 1982).

H. FRANCÚZSKO

a) Doplnkové prídavky z Osobitného fondu invalidity a Fondu solidarity v starobe (zákon z 30.

júna 1956), kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia),

b) Prídavok pre dospelé zdravotne postihnuté osoby (zákon z 30. júna 1975, kodifikovaný v

knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia),

c) Osobitný prídavok (zákon z 10. júla 1952, kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho

zabezpečenia).
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I. ÍRSKO

a) Pomoc v nezamestnanosti (Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III,

kapitola 2),

b) Starobný (nepríspevkový) dôchodok (Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993,

časť III, kapitola 4),

c) Vdovský (nepríspevkový) dôchodok a vdovecký (nepríspevkový) dôchodok (Zákon o

sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III, kapitola 6 zmenená a doplnená časťou V

Zákona o sociálnej starostlivosti 1997),

d) Prídavok za zdravotné postihnutie (Zákon o sociálnej starostlivosti 1996, časť IV),

e) Prídavok na zabezpečenie mobility (Zákon o zdraví 1970, oddiel 61),

f) Dôchodok pre nevidiacich (Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III,

kapitola 5).

J. TALIANSKO

a) Sociálne dôchodky pre osoby bez prostriedkov (zákon č. 153 z 30. apríla 1969),

b) Dôchodky a prídavky pre civilistov, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo invalidi (zákony č.

118 z 30. marca 1974, č. 18 z 11. februára 1980 a č. 508 z 23. novembra 1988),

c) Dôchodky a prídavky pre nemých a nepočujúcich (zákony č. 381 z 26. mája 1970 a č. 508 z

23. novembra 1988),
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d) Dôchodky a prídavky pre nevidiace civilné osoby (zákony č. 382 z 27. mája 1970 a č. 508 z

23. novembra 1988),

e) Doplnkové dávky k minimálnym dôchodkom (zákony č. 218 zo 4. apríla 1952, č. 638 z 11.

novembra 1983 a č. 407 z 29. decembra 1990),

f) Doplnkové dávky k prídavkom pre zdravotne postihnuté osoby (zákon č. 222 z 12. júna

1984),

g) Sociálny prídavok (zákon č. 335 z 8. augusta 1995),

h) Sociálny príspevok (článok 1 ods. 1 a 12 zákona č. 544 z 29.decembra 1988 a nasledujúce

zmeny a doplnenia).

K. CYPRUS

a) Sociálny dôchodok (zákon o sociálnom dôchodku z roku 1995 (zákon 25(I)/95) v znení

neskor�ích predpisov),

b) Príspevok pre osoby s ťa�kým motorickým postihnutím (rozhodnutia rady ministrov č. 38.210

zo 16. októbra 1992, č. 41.370 z 1. augusta 1994, č. 46.183 z 11. júna 1997 a č. 53.675 zo 16.

mája 2001),

c) Osobitná podpora pre nevidiace osoby (zákon o osobitných podporách z roku 1996 (zákon

77(I)/96) v znení neskor�ích predpisov).
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L. LOTY�SKO

a) �tátna dávka sociálneho zabezpečenia (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995),

b) Príspevok na náhradu výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s obmedzenou

pohyblivosťou (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995).

M. LITVA

a) Sociálny dôchodok (zákon z roku 1994 o sociálnych dôchodkoch),

b) Osobitná náhrada výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s problémami

s pohyblivosťou (zákon z roku 2000 o cestovných náhradách, článok 7).

N. LUXEMBURSKO

Príjem pre ťa�ko zdravotne postihnuté osoby (článok 1 ods. 2, zákon z 12. septembra 2003) s

výnimkou osôb uznaných za pracovníkov so zdravotným postihnutím a zamestnaných na

otvorenom trhu práce alebo v chránenom zamestnaní.

O. MAĎARSKO

a) Podpora v invalidite (vyhlá�ka č. 83/1987 (XII 27) Rady ministrov o podpore v invalidite),
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b) Nepríspevkový starobný príspevok (zákon III z roku 1993 o správe sociálnych vecí a

sociálnych dávkach),

c) Príspevok na prepravu (vyhlá�ka vlády č. 164/1995 (XII 27) o príspevkoch na prepravu pre

ťa�ko zdravotne postihnuté osoby).

P. MALTA

a) Doplnkový príspevok (oddiel 73 zákona o sociálnom zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987),

b) Výsluhový dôchodok (zákon o sociálnom zabezpečení z roku 1987 (kap. 318) 1987).

Q. HOLANDSKO

a) zákon o dávkach pri pracovnej neschopnosti mladých zdravotne postihnutých ľudí z 24. apríla

1997, Wajong,

b) Zákon o doplnkových dávkach zo 6. novembra 1986 (TW).

R RAKÚSKO

Kompenzačný doplnok (Spolkový zákon z 9. septembra 1955 o v�eobecnom sociálnom poistení -

ASVG, Spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení osôb zamestnaných v obchodnom

sektore - GSVG a Spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení pracovníkov v

poľnohospodárstve - BSVG).
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S. POĽSKO

Peňa�ná dávka sociálnej pomoci (zákon z 29. novembra 1990 o sociálnej pomoci).

T. PORTUGALSKO

a) Nepríspevkový �tátny starobný a invalidný dôchodok (zákonná vyhlá�ka č. 464/80 z 13.

októbra 1980),

b) Nepríspevkový vdovský a vdovecký dôchodok (regulatívna vyhlá�ka č. 52/81 z 11. novembra

1981).

U. SLOVINSKO

a) �tátny dôchodok (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999),

b) Príspevok k dôchodku (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999),

c) Príspevok na vý�ivu (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999).

V. SLOVENSKO

Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu (zákon č. 100/1988 Zb.).
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W. FÍNSKO

a) Prídavok za zdravotné postihnutie (Zákon o prídavkoch za zdravotné postihnutie, 124/88),

b) Prídavok pri starostlivosti o dieťa (Zákon o prídavkoch pri starostlivosti o dieťa, 444/69),

c) Prídavok na bývanie pre dôchodcov (Zákon o prídavkoch na bývanie pre dôchodcov, 591/78),

d) Podpora trhu práce (Zákon o dávkach v nezamestnanosti 1290/2002),

e) Osobitná pomoc prisťahovalcom (Zákon o osobitnej pomoci prisťahovalcom, 1192/2002).

X. �VÉDSKO

a) Doplnky na bývanie pre osoby, ktoré poberajú dôchodok (zákon 2001: 761),

b) Finančná podpora star�ím (zákon 2001:853),

c) Prídavok za zdravotné postihnutie a prídavok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti

(zákon 1998/703).
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Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a) �tátny dôchodkový úver (Zákon o �tátnom dôchodkovom úvere, 2002),

b) Prídavky uchádzačom o zamestnanie v závislosti od príjmu (Zákon o uchádzačoch o

zamestnanie 1995 , 28. jún 1995, oddiel I, ods. 2 písm. d) bod (ii) a 3; a Nariadenie o

uchádzačoch o zamestnanie (Severné Írsko), 1995, 18. október 1995, články 3 ods. 2 písm. d)

bod (ii) a 5),

c) Podpora k príjmu (Zákon o sociálnom zabezpečení 1986, 25. júl 1986, oddiely 20 a� 22 a

oddiel 23 a Nariadenie o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko), 1986, 5. november 1986,

články 21 a� 24),

d) Prídavok na �ivobytie pre zdravotne postihnuté osoby (Zákon o prídavku na �ivobytie pre

zdravotne postihnuté osoby a prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby 1991, 27. jún

1991, oddiel 1, a Nariadenie o prídavku na �ivobytie pre zdravotne postihnuté osoby a

prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby (Severné Írsko), 1991,  24. júl 1991, článok

3),

e) Prídavok na opatrovanie (Zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 35, a

Zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 35),

f) Prídavok na starostlivosť (Zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 37, a

Zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 37).�
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(3) Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a) Na začiatok prílohy sa pod text s nadpisom �V�eobecné poznámky� vkladá tento odsek:

�3. Berúc do úvahy ustanovenia článku 6 tohto nariadenia, je treba poznamenať, �e ustanovenia

dvojstranných dohovorov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré zostávajú

v platnosti medzi členskými �tátmi, okrem iného ustanovenia, ktoré určujú započítavanie dôb

poistenia dosiahnutých v tretej krajine, nie sú uvedené v tejto prílohe.�,

b) V časti A sa vypú�ťajú tieto body:

�Body 2, 3 písm. b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62,

64, 69, 71 písm. a) a c), 73 písm. a) a b), 74, 75, 83 písm. a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89,

111, 112, 113, 114,118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146,

147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188,

190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288,

289, 299, 300.�,

c) Bod 3 písm. a) (Belgicko - Nemecko) v časti A sa nahrádza takto:

�Články 3 a 4 Záverečného protokolu zo 7. decembra 1957 V�eobecného dohovoru z toho

istého dátumu, ako je uvedené v Doplnkovom protokole z 10. novembra 1960 (započítanie

dôb poistenia dosiahnutých v niektorých prihraničných oblastiach pred, počas alebo po druhej

svetovej vojne).�,
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d) Bod 67 (Dánsko - Fínsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí

dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine

predra�uje cestu naspäť do �tátu bydliska.�,

e) Bod 68 (Dánsko - �védsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí

dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine

predra�uje cestu naspäť do �tátu bydliska.�,

f) Bod 71 písm. b) (Nemecko - Grécko) v časti A sa nahrádza týmto:

�Článok 8 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, článok 9 a� 11 a kapitoly I a IV, ak sa týkajú týchto

článkov dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 31. mája 1961 spolu s poznámkou v

zápisnici zo 14. júna 1980 (započítanie dôb poistenia pre dávky v nezamestnanosti v prípade zmeny

bydliska z jedného �tátu do druhého).�,

g) Bod 72 (Nemecko - �panielsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 45 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. decembra 1973 (zastúpenie

diplomatickými a konzulárnymi orgánmi)�,

h) Znenia písmen c), d), e) a f) bodu 73 (Nemecko - Francúzsko) v časti A sa nahrádzajú takto:

�a) Doplnková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 k V�eobecnému dohovoru z toho istého dátumu,

ako je uvedené v Doplnkovej dohode č. 2 z 18. júna 1955 (započítanie dôb poistenia

dosiahnutých od 1. júla 1940 do 30. júna 1950),
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b) Hlava I uvedenej doplnkovej dohody č. 2 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 8.

mája 1945),

c) Body 6, 7 a 8 V�eobecného protokolu z 10. júla 1950 k V�eobecnému dohovoru z toho

istého dátumu (správne opatrenia),

d) Hlavy II, III a IV dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v Sársku).�,

i) Znenie bodu 79 (Nemecko - Luxembursko) v časti A sa nahrádza týmto:

�Články 4, 5, 6 a 7 zmluvy z 11. júla 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od

septembra 1940 do júna 1946).�,



12062/3/04 REV 3 AK/hg 15
PRÍLOHA I DG G II    SK

j) Znenia písmen h) a i) bodu 83 (Nemecko - Rakúsko) v časti A sa nahrádzajú takto:

�Článok 1 ods. 5 a článok 8 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978 a

č. 10 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru (priznanie dávok v nezamestnanosti

cezhraničným pracovníkom predchádzajúcim �tátom zamestnania) sa aj naďalej uplatňujú na

osoby, ktoré vykonávajú činnosti ako cezhraniční pracovníci k 1. januáru 2005 alebo predtým

a stanú sa nezamestnanými pred 1. januárom 2011.�,

k) Znenie písmen a), b) a c) bodu 90 (Nemecko - Spojené kráľovstvo) v časti A sa nahrádza

týmto:

�a) Článok 7 ods. 5 a 6 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960 (právne

predpisy uplatniteľné na civilné osoby slú�iace vo vojenských zlo�kách),

b) Článok 5 ods. 5 a 6 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960.

(právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby slú�iace vo vojenských zlo�kách).�,

l) Znenie bodu 142 (�panielsko - Portugalsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 22 V�eobecného dohovoru z 11. júna 1969 (export dávok v nezamestnanosti).�,

m) Znenie v bode 180 (Írsko - Spojené kráľovstvo) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 8 dohody zo 14. septembra 1971 o sociálnom zabezpečení (ktoré sa týka prenosu a

zápočtu určitých odvodov v prípade zdravotných postihnutí).�,
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n) Bod 267 (Holandsko - Portugalsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 31 dohovoru z 19. júla 1979 (export dávok v nezamestnanosti).�,

o) Znenie bodu 298 (Fínsko - �védsko) v časti A sa nahrádza takto:

�Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí

dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine

predra�uje cestu naspäť do �tátu bydliska.�,

p) V časti B sa vypú�ťajú nasledovné polo�ky:

�2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69,

71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163,

164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240,

243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.�.

(4) Časť B v prílohe IV sa mení a dopĺňa takto:

a) Pod polo�kou �D. NEMECKO� sa text nahrádza takto:

�Starobné poistenie pracovníkov v poľnohospodárstve (Alterssicherung der Landwirte)�,
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b) Pod polo�kou �J. TALIANSKO� sa text nahrádza takto:

�Systém dôchodkového poistenia pre (Assicurazione pensioni per):

� praktických lekárov (medici)

� farmaceutov (farmacisti)

� veterinárov (veterinari)

� sestry, pomocný zdravotnícky personál, detské sestry (infermieri, assistenti sanitari,

vigilatrici infanzia)

� psychológov (psicologi)

� in�inierov a architektov (ingegneri ed architetti)

� zememeračov (geometri)

� advokátov (avvocati)

� ekonómov (dottori commercialisti)

� účtovníkov a odborníkov v oblasti obchodovania (ragionieri e periti commerciali)

� konzultantov pre zamestnanosť (consulenti del lavoro)

� notárov (notari)

� colných deklarantov (spedizionieri doganali)

� biológov (biologi)

� agrotechnikov a poľnohospodárskych odborníkov (agrotecnici e periti agrari)

� obchodných zástupcov (agenti e rappresentanti di commercio)

� novinárov (giornalisti)

� priemyselných technikov (periti industriali)

� poistných matematikov, chemikov, agronómov, lesníkov, geológov (attuari, chimici,

dottori agronomi, dottori forestali, geologi)�,
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c) pod polo�kou �R. RAKÚSKO� sa text nahrádza takto:

�Dôchodkové systémy dôchodkových in�titúcií zdru�ení slobodných povolaní (Kammern der

Freien Berufe).�.

(5) Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a) Pod polo�kou �C. DÁNSKO� sa vypú�ťa bod 6 písm. b),

b) Pod polo�kou �C. DÁNSKO� sa vkladá tento text:

�11. Hlava III, kapitola 6 (dávky v nezamestnanosti) sa vzťahuje aj na �dočasnú dávku

nezamestnaným osobám, ktoré boli prijaté do systému �pru�nej práce� (ledighedsydelse)

(zákon č. 455 z 10. júna 1997). Pokiaľ ide o nezamestnané osoby, ktoré idú do iného

členského �tátu, uplatnia sa články 69 a 71 tohto nariadenia, ak tento členský �tát má podobné

systémy zamestnanosti pre tú istú kategóriu osôb.� ,

c) Pod polo�kou �D. NEMECKO� sa vypú�ťajú body 3, 11 a 17 a dopĺňajú sa tieto body:

�24. Pre výpočet teoretickej vý�ky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v

dôchodkových systémoch pre slobodné povolania, príslu�ná in�titúcia vezme za základ,

so zreteľom na ka�dý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov

ktoréhokoľvek iného členského �tátu, priemerný ročný nárok na dôchodok vyplývajúci

z platenia príspevkov počas doby členstva v príslu�nej in�titúcii.
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25. Článok 79a nariadenia sa uplatňuje primerane na výpočet sirotských dôchodkov a

príplatkov alebo doplatkov so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre slobodné

povolania.�,

d) Pod polo�kou �H. FRANCÚZSKO� sa text v bode 7 nahrádza takto:

�Bez ohľadu na články 73 a 74 tohto nariadenia, príspevok na bývanie a prídavok na

starostlivosť o deti podľa voľby rodičov (dávka pre malé deti) sa prizná len tým dotknutým

osobám a ich rodinným príslu�níkom, ktorí majú bydlisko na území Francúzska.�,

e) Pod polo�kou �I. ÍRSKO� sa vypú�ťa bod 11,

f) Pod polo�kou �R. RAKÚSKO� sa vkladajú tieto body:

�8. Pre výpočet teoretickej vý�ky podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, ktoré sa týka

dávok alebo častí dávok dôchodkových systémov zdru�ení slobodných povolaní

(Kammern der Freien Berufe), financovaných výlučne fondovým spôsobom alebo

zalo�ených na systéme dôchodkových účtov, príslu�ná in�titúcia vezme do úvahy so

zreteľom na ka�dý mesiac poistenia dosiahnutého podľa právnych predpisov

akéhokoľvek iného členského �tátu, pomernú časť skutočne naakumulovaného kapitálu

v príslu�nom dôchodkovom systéme alebo kapitálu pova�ovaného za akumulovaný v

systéme dôchodkových účtov, a počet mesiacov poistenia v príslu�nom dôchodkovom

systéme.
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9. Článok 79a nariadenia platí primerane pre výpočet sirotských dôchodkov a príplatkov

alebo doplatkov k dôchodkom so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre

slobodné povolania (Kammern der Freien Berufe).�,

g) Pod polo�kou �Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO� sa text mení a dopĺňa takto:

i) V bode 2 písm. b) sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

�i) man�el(ka) alebo bývalý(á) man�el(ka), ak nárok uplatňuje:

� vydatá �ena alebo

� osoba, ktorej man�elstvo sa skončilo inak ako smrťou man�ela(ky),

alebo

ii) bývalý(á) man�el(ka), ak nárok uplatňuje:

� vdovec, ktorému bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku

nevzniká nárok na príspevok pre ovdoveného rodiča;  alebo
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� vdova, ktorej bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká

nárok na príspevok pre ovdovenú matku, ovdoveného rodiča alebo vdovský

dôchodok alebo ktorá má nárok len na vdovský dôchodok v súvislosti s

vekom vypočítaným podľa článku 46 ods. 2 nariadenia a pre tento účel

�vdovský dôchodok v súvislosti s vekom� znamená vdovský dôchodok

splatný v zní�enej sadzbe v súlade s oddielom 39 ods. 4 zákona o

príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992.�

ii) Bod 22 sa vypú�ťa.
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PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (EHS) č. 574/72 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

(1) V prílohe 2, pod polo�kou �X. �VÉDSKO� sa bod 2 nahrádza takto:

� 2. Pre dávky v nezamestnanosti: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

(�védska Rada pre poistenie v nezamestnanosti)�.

(2) V prílohe 4 pod polo�kou �D. NEMECKO� sa dopĺňa tento bod:

�9. Dôchodkové systémy pre slobodné povolania:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln�.

(3) V prílohe 10 pod polo�kou �C. DÁNSKO� sa prvá zará�ka v bode 1 nahrádza takto:

�1. Na účely uplatňovania článkov 10c, 11 ods. 1, 11a ods. 1, článku 12a, článku 13 ods. 2 a 3,

článku 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: Den Sociale Sikringsstyrelse, København�.

(4) V prílohe 10 pod polo�kou �R. RAKÚSKO� sa bod 1 nahrádza takto:
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�1. Na účely uplatňovania článku 14 ods.1 písm. b), článku 14a ods. 1, písm. b) a článku 17

nariadenia:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (spolkový

minister pre sociálne zabezpečenie, generácie a ochranu spotrebiteľa) po dohode s

príslu�ným orgánom verejnej správy so zreteľom na osobitné systémy pre �tátnych

zamestnancov a po dohode s príslu�nou dôchodkovou in�titúciou so zreteľom na

dôchodkové systémy zdru�ení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe)�.

(5) Príloha 11 sa vypú�ťa.
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I. ÚVOD

Dňa 27. augusta 2003, Komisia predlo�ila Rade návrh nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov

sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich

rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa

stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (rôzne zmeny a doplnenia).

Hospodársky a sociálny výbor zaujal svoje stanovisko 10. decembra 2003.

Konajúc v súlade s článkom 251 Zmluvy, Európsky parlament zaujal svoje stanovisko v

prvom čítaní 11. marca 2004.

Komisia následne 30. apríla 2004 predstavila svoj zmenený a doplnený návrh, ktorý úplne

akceptoval �tyri zmeny a doplnenia prijaté Európskym parlamentom.

Rada prijala tri tieto zmeny a doplnenia úplne a jedno po obsahovej stránke.

V súlade s článkom 251 ods. 2 Zmluvy o ES, Rada prijala svoju spoločnú pozíciu dňa 15.

novembra 2004.
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II. CIEĽ

Účelom nariadenia je aktualizovať nariadenia (EHS) č. 1408/711a č. 574/722, zohľadniť

zmeny vo vnútro�tátnych právnych predpisoch a objasniť právnu situáciu v súvislosti s

určitými článkami týchto nariadení. Zohľadňuje nedávny vývoj judikatúry Európskeho

súdneho dvora, najmä tých rozhodnutí, ktoré sa týkajú osobitných nepríspevkových

peňa�ných dávok, ktoré nie sú exportovateľné, ak spĺňajú osobitné kritériá a sú uvedené v

prílohe IIa nariadenia (EHS) č. 1408/71. Nariadenie tie� zohľadňuje rozhodnutia, ktoré sa

týkajú vzťahu medzi nariadením a ustanoveniami bilaterálnych dohôd o sociálnom

zabezpečení, ktoré sa budú naďalej uplatňovať, ak splnia po�iadavku na zahrnutie do prílohy

III nariadenia.

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu

Európsky parlament prijal �tyri zmeny a doplnenia k návrhu Komisie.

V�etky zmeny a doplnenia boli úplne zapracované do zmeneného a doplneného návrhu

Komisie.

                                                
1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na

zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci
spoločenstva.

2 Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia
(EHS) č. 1408/71.
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2. Stanovisko Rady k zmenám a doplneniam Európskeho parlamentu

Rada mohla úplne akceptovať tieto tri zmeny a doplnenia:

� Zmena a doplnenie 1, ktorej účelom je zaradiť do zoznamu osobitných

nepríspevkových peňa�ných dávok tak, ako sú obsiahnuté v prílohe IIa nariadenia

(EHS) č. 1408/71 príspevok, ktorý poskytuje �panielska legislatíva: �príspevok na

mobilitu na pokrytie cestovných nákladov�. Rada mohla akceptovať túto zmenu a

doplnenie, preto�e tento príspevok úplne spĺňa revidované kritériá ustanovené v

spoločnej pozícií (t.j. musí byť �zameraný výhradne na poskytnutie osobitnej

ochrany pre handicapované osoby, ktorá je úzko spätá so sociálnym prostredím

príslu�nej osoby v dotknutom členskom �táte�);

� Zmena a doplnenie 2, ktorá sa sna�í do zoznamu osobitných nepríspevkových

peňa�ných dávok tak, ako sú obsiahnuté v prílohe IIa nariadenia (EHS) č.

1408/71, zaradiť príspevok, ktorý poskytuje írska legislatíva: �príspevok na

mobilitu�. Rada mohla opätovne akceptovať túto zmenu a doplnenie, preto�e tie�

úplne spĺňa revidované kritéria ustanovené v spoločnej pozícii;

� Zmena a doplnenie 3, ktorej účelom je zaradiť do zoznamu osobitných

nepríspevkových peňa�ných dávok tak, ako sú obsiahnuté v prílohe IIa nariadenia

(EHS) č. 1408/71 príspevok, ktorý poskytuje legislatíva Spojeného kráľovstva:

�podpora príjmu�. Rada mohla tak isto akceptovať túto zmenu a doplnenie,

preto�e spĺňa revidované kritériá v spoločnej pozícii.

Rada po preformulovaní tak isto akceptovala zásadu, ktorá podčiarkuje ústnu zmenu a

doplnenie Parlamentu, ktorá sa sna�í vyzvať členské �táty, aby prijali opatrenia na

zaistenie toho, aby sa zmiernil �kodlivý efekt istých zmien a doplnení urobených v

zozname dávok v prílohe IIa (najmä, ak sa príspevok stane neexportovateľným kvôli

svojmu zaradeniu do prílohy) v súvislosti s osobami, ktoré predtým dostávali tieto

príspevky prostredníctvom prechodných opatrení alebo bilaterálnych rie�ení (pozri

odôvodnenie 6).
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IV. ČLÁNOK 1 ODS. 5 NÁVRHU KOMISIE

Cieľom článku 1 ods. 5 návrhu Komisie je zmena a doplnenie článku 33 ods. 1 nariadenia

(EHS) č. 1408/71, aby sa určilo, �e zrá�ky nemocenských a materských príspevkov sa mô�u

uskutočniť zo v�etkých dôchodkov vyplácaných dôchodcom, ak to stanovujú vnútro�tátna

legislatíva.

Rada sa rozhodla nezapracovať túto časť návrhu Komisie do svojej spoločnej pozície, do

nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho

zabezpečenia.

Rada akceptuje potrebu rovnováhy medzi zní�enými príspevkami a nákladmi vyplatených

dávok tak, ako to predpokladá článok 33 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71. Mo�nosť

zní�enia príspevkov na základe v�etkých dôchodkov vyplácaných dôchodcom sa odvodzuje z

tejto zásady. Hoci v rámci procesu reformy a zjednodu�enia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a

odvolávajúc sa na dohodu, �e spôsoby uplatňovania článku 5 (asimilácia faktov) v súvislosti s

článkom 30 (príspevky dôchodcov) zjednodu�eného nariadenia (ES) č. 883/2004 by boli

upravené vo vykonávacom nariadení, Rada sa domnieva, �e v súčasnosti by bolo predčasné

prijať takéto opatrenie. Rada sa taktie� domnieva, �e musí byť zrejmé to, �e na základe

vnútro�tátnej legislatívy nie je mo�né čerpať viac príspevkov ako v prípade, keby dotknutá

osoba dostávala dôchodky podľa legislatívy daného členského �tátu.
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V. OSOBITNÉ OTÁZKY SÚVISIACE S PRÍLOHOU IIA

NARIADENIA RADY (EHS) č. 1408/71

Návrh Komisie okrem iného po�adoval zmeniť a doplniť článok 4 ods. 2a a prílohu IIa

nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71, ktoré sa týkajú osobitných nepríspevkových dávok vo

svetle súčasnej jurisprudencie Európskeho súdneho dvora s ohľadom na klasifikáciu

�osobitných nepríspevkových dávok�, najmä rozsudkov z 5. marca 1998 v prípade C-160/96;

Molenaar proti Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Wurttemberg (Zb. 1998 s I-843); z 8.

marca 2001 v prípade C-215/99, Friedrich Jauch proti Pensionsversicherungsanstalt der

Arbeiter (Zb. 2001 s I 1901) a rozsudku z 31. mája 2001 v prípade C-43/99, Ghislain Leclere,

Alina Deaconescu a Caisse nationale des prestations familiales (Zb. 2001 s I-4265).

Osobitné nepríspevkové dávky je mo�né definovať ako niečo medzi �tradičnými� dávkami

sociálneho zabezpečenia a sociálnou pomocou a sú podobné sociálnej pomoci v tom, �e

potreba je základným kritériom ich uplatnenia. Príloha IIa obsahuje zoznam takých dávok,

ktoré sú priznané osobám výhradne na území členského �tátu, v ktorom majú pobyt za

podmienok článku 10a nariadenia (EHS) č. 1408/71 (a nie sú preto �exportovateľné�, ak sa

takáto osoba presťahuje do iného členského �tátu).

Kvôli uľahčeniu voľného pohybu osôb v rámci únie, Komisia navrhla, �e by sa zoznam mal

zefektívniť, a �e mno�stvo dávok, ktoré sú v súčasnosti vymenované v prílohe IIa nariadenia

Rady (EHS) č. 1408/71 by sa malo zo zoznamu vyňať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora.

Rada jednomyseľne súhlasila s revidovanými kritériami pre klasifikáciu polo�iek tejto prílohy

tak, ako je to ustanovené v zmenenej a doplnenej verzii článku 4 ods. 2a nariadenia s

podrobnosťami uvedenými v spoločnej pozícii. Tieto kritériá sa zhodujú s kritériami

zahrnutými do textu článku 70 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho

zabezpečenia pre účely
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príslu�nej prílohy daného nariadenia (prílohy X). Za účelom napomôcť cieľu uplatňovať tieto

kritériá bolo navrhnuté, �e uplatňovanie článku 4 ods. 2a by sa malo zamerať na zabezpečenie

toho, �e:

� dávky rovnakého typu, ktoré zdieľajú zhodné alebo obdobné črty, by sa mali

kategorizovať rovnakým spôsobom, aby sa zabezpečilo súladné a jednotné

zaobchádzanie;

� ak sa dávka nepova�uje za �osobitnú� nepríspevkovú dávku, mal by byť upresnený

vhodný systém koordinácie podľa článku 4 ods. 1, v prípade, �e takýto systém existuje.

Rada sa tie� usiluje schváliť kritériá, ktorými sa určí zaradenie polo�iek do prílohy IIa a určiť

isté kľúčové vlastnosti systémov invalidity, ktoré by pomohli pri klasifikácií takýchto

systémov pri poskytovaní �výhradnej osobitnej ochrany pre zdravotne postihnutých�. Na

základe vy��ie uvedeného prístupu, by bolo mo�né dosiahnuť jednomyseľnú dohodu pri

klasifikácií väč�iny polo�iek prílohy IIa, z čoho by vyplynulo podstatné zefektívnenie prílohy.

Nebolo v�ak mo�né dosiahnuť jednomyseľnú dohodu o návrhu Komisie odstrániť určité

osobitné polo�ky z prílohy IIa. Dotknuté členské �táty nesúhlasili s tým, �e navrhované

kritériá by sa mali pou�iť pri definovaní dávok, ktoré boli vhodné na zaradenie do prílohy IIa.

Tieto členské �táty chceli zachovať svoje polo�ky v prílohe, preto�e ich pova�ujú za polo�ky

spĺňajúce po�iadavky článku 4 ods. 2a a domnievajú sa, �e súčasná judikatúra Európskeho

súdneho dvora neodôvodňuje ich odstránenie z prílohy.
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Z dôvodu umo�niť prijatie nariadenia so zreteľom na celkový uskutočnený pokrok, Rada

súhlasila so zachovaním týchto polo�iek v prílohe IIa do neskor�ej judikatúry Európskeho

súdneho dvora, ktorá by mohla objasniť príslu�né kritéria a následne iniciovať revíziu prílohy.

V tomto rámci Komisia urobila vyhlásenie k záznamu Rady, v ktorom zdôraznila, �e zoznam

polo�iek si mô�e vy�adovať revíziu na základe novej judikatúry Európskeho súdneho dvora,

najmä vo vzťahu k dotknutým dávkam. Komisia vyhlásila, �e si vyhradzuje právo obrátiť sa

na súd a predlo�iť, ak to bude potrebné, návrh na revíziu zoznamu polo�iek prílohy IIa na

základe zistení súdu.

Rada tie� súhlasila, �e otázka koordinácie dávok pre telesne postihnutých, najmä vrátane tých,

ktoré sú vyňaté z prílohy IIa nariadenia (EHS) č. 1408/71, buď uplatnením judikatúry

Európskeho súdneho dvora alebo podľa tohto nariadenia, by sa mali ďalej zvá�iť, berúc do

úvahy ciele článku 42 zmluvy so zameraním na osobitné návrhy, ktoré budú predlo�ené pred

koncom roka 2005.

VI. ZÁVER

Rada sa domnieva, �e jej spoločná pozícia spĺňa kľúčové ciele pôvodného návrhu Komisie, a

�e zapracovaním zmien a doplnení uvedených v časti III tohto vyhlásenia, do veľkej miery

zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

________________________
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1. On 27 August 2003, the Commission submitted to the Council the above-mentioned proposal

for a Regulation. This proposal aims to update Regulations (EEC) No. 1408/711 and 574/722

                                                
1 Council Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social security schemes to

employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within
the Community.

2 Council Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing
Regulation (EEC) No. 1408/71.
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to take account of changes in national legislation, clarify the legal situation with regard to

certain articles of these Regulations and take account of recent developments in the case law

of the European Court of Justice.

2. In view of the subject matter, the Regulation to be adopted on the basis of the proposal will

also be relevant to the European Economic Area Member States and to Switzerland.

3. The proposed legal bases being Articles 42 and 308 of the Treaty, the Council is required to

act unanimously, in accordance with the co-decision procedure with the European

Parliament.

4. Acting in accordance with Article 251 of the Treaty, the European Parliament delivered its

first reading Opinion on 11 March 2004.

The Economic and Social Committee delivered its Opinion on 10 December 2003.

5. On 30 April 2004, the Commission submitted an amended proposal wholly accepting the four

amendments adopted by Parliament. The Council could accept three of these amendments in

full and one as regards the substance.

6. On 1 June 2004, the Council (EPSCO) reached a political agreement on the text of the draft

Regulation as set out in doc. 9656/04 SOC 260 CODEC 746 and agreed to enter in its

Minutes the draft Statements as set out in doc. 9656/04 ADD 1 + COR 1 + COR 2 (de).
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7. The text of the draft Common Position having now been finalised by the Legal/Linguistic

experts (doc. 12062/04 SOC 382 CODEC 968), the Permanent Representatives Committee is

invited, in accordance with the usual procedure, to recommend the Council to:

– adopt, in accordance with Article 251 of the Treaty, as an "A" item at one of its

forthcoming sessions, the draft Common Position as set out in doc. 12062/04 SOC 382

CODEC 968 and the Statement of the Council's Reasons in the Addendum thereto;

– enter in its Minutes the Statements as contained in Addendum 1 to this document;

– forward the Common Position, together with the Statement of Reasons, to the European

Parliament.

________________________
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Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing
Regulation (EEC) No. 1408/71 (Miscellaneous Amendments 2003)
– Adoption of a Common Position

Delegations will find in the Annex the Draft Statements to be entered in the Council Minutes.
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ANNEX

DRAFT STATEMENTS FOR THE COUNCIL MINUTES

1. Statement from the Council ad Article 1(5) of the Commission Proposal

"The Council has decided not to adopt Article 1(5) of the Commission proposal while

awaiting the entry into force of the simplified Regulation. The Council accepts the need for

balance between contributions deducted and the cost of benefits paid, as envisaged by

Article 33(1). From this principle ensues the possibility of deducting contributions on the

basis of all the pensions paid to a pensioner. However, in the context of the process of reform

and simplification of (EC) Regulation No. 1408/71 and recalling the agreement that the

modalities of application of the proposed Article 5 (assimilation of facts) in relation to

Article 30 (contributions by pensioners) of the simplified Regulation would be provided for in

the implementing Regulation, it is premature to take such a measure at the present time.

However, it must be clear that it is not possible to levy on the basis of national legislation

more contributions than would be the case if the person concerned was receiving all the

pensions under the legislation of that Member State."

2. Commission Statement ad Article 1(5) of the Commission Proposal

"The Commission envisages including some measures in the implementing Regulation to deal

with the practical consequences of Article 30."
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3. Commission Statement ad Annex IIa

"The Commission has proposed to revise the list of entries in Annex IIa (in particular the

following group of benefits: Child care allowance (Finland); Disability Allowance and care

allowance for disabled children (Sweden); Disability Living Allowance; Attendance

Allowance; Carer's Allowance (United Kingdom)) and continues to consider that this will be

necessary in order to meet the criteria of the jurisprudence of the Court and the criteria agreed

in the Council's Common Position on the Miscellaneous Amendments proposal of 2003. It

entirely reserves therefore its right to seize the Court and to present a proposal, if necessary,

to revise the list of entries in Annex IIa, based on the findings of the Court."

4. Council and United Kingdom Statements concerning the issue of coordination of

benefits for the disabled

"The Council invites the Commission to set up an informal working group which would

consider the issue of coordination of benefits for the disabled including, in particular, those

which are removed from Annex IIa either in application of European Court of Justice

jurisprudence or under this Regulation, taking into account the objectives of Article 42 of the

Treaty. Proposals to improve the coordination of such benefits should be put forward before

the end of 2005."

"The United Kingdom welcomes the fact that an informal working group will consider the

difficult question of coordinating, in particular, those benefits that are no longer listed in

Annex IIa. We agree on the basis that the current provisions of Article 4(2a) in relation to

special non-contributory benefits that provide specific protection for the disabled and the

system of coordination for those benefits where they are listed in Annex IIa shall not be

amended or replaced."
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5. Joint Netherlands – Portugal statement

"When the new revised Regulation becomes applicable, the entry concerning Article 31 of the

Netherlands – Portugal Convention will lapse. This does not affect existing benefits. Other

international commitments will be honoured."

________________________
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2003/0184 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnej pozícii prijatej Radou s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatnení systému 

sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 

574/72, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 
(rôzne zmeny a doplnenia) 

1- HISTÓRIA DOKUMENTU 

Dátum predloženia návrhu EP a Rade (dokument KOM(2003) 468 v 
konečnom znení – 2003/0184 COD): 

31. júl 2003 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 10. december 2003 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 11. marec 2004 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu: 22. apríl 2004 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 15. november 2004 

2- PREDMET NÁVRHU KOMISIE 

Nariadenie (EHS) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie (EHS) č. 574/72 zabezpečujú 
koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov s cieľom chrániť práva osôb, 
ktoré sa pohybujú v rámci Európskej únie. 

Komisia predložila 31. júla 2003 návrh na zmenu a doplnenie týchto nariadení. Cieľom 
návrhu je aktualizovať tieto nariadenia Spoločenstva tak, aby zohľadňovali zmeny, ktoré 
nastali v národných legislatívach a sprehľadniť právnu situáciu, pokiaľ ide o určité články 
spomenutých nariadení. Jeho cieľom je tiež zohľadniť posledný vývoj judikatúry Súdneho 
dvora Európskych spoločenstiev, najmä judikatúru týkajúcu sa kritérií na identifikáciu 
nekontribučných špeciálnych peňažných dávok, a sú predmetom špecifickej koordinácie 
(dávky, ktoré nie je možné exportovať, ak zodpovedajú vyššie uvedeným kritériám a sú 
zapísané v prílohe IIa nariadenia), ako aj judikatúra o vzťahoch medzi nariadením a 
ustanoveniami bilaterálnych dohôd o sociálnom zabezpečení (ponechanie v platnosti, ak 
spĺňajú podmienky na uvedenie v prílohe III nariadenia). 
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3- POZNÁMKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1. Všeobecné poznámky - 

Spoločná pozícia Rady, prijatá jednohlasne v súlade s článkom 42 ES, zachováva 
podstatu návrhu Komisie, ktorý spočíva hlavne na dvoch bodoch: 

• Revízia zoznamu špeciálnych nekontribučných peňažných dávok v prílohe IIa 
nariadenia (EHS) č. 1408/71 podľa kritérií ustanovených v článku 4 ods. 2 a) 
nariadenia, vychádzajúc z judikatúry Súdneho dvora. Aj keď sa Rada nemohla 
zhodnúť na zozname dávok navrhnutých Komisiou vo svojom návrhu, treba 
poznamenať, že počet dávok (takých, ktoré sú pre svoje špecifické vlastnosti 
predmetom špecifickej koordinácie a sú vyplácané výhradne na území členského 
štátu, v ktorom má osoba bydlisko) zachovaných v prílohe k spoločnej pozícii, je 
v porovnaní so súčasným zoznamom značne zmenšený. Navyše, na základe 
budúcej judikatúry Súdneho dvora si Komisia vyhradzuje možnosť predložiť nový 
návrh s cieľom revidovať prílohu IIa tak, aby bolo zabezpečené jednotné 
zaobchádzanie so všetkými podobnými dávkami. 

• Revízia prílohy III nariadenia obsahujúcej zoznam bilaterálnych zmlúv, ktoré 
zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EHS) č. 1408/71. 
Tento zoznam mohol byť značne zredukovaný podľa kritérií, ktoré tiež určil 
Súdny dvor a sú uvedené v článku 7 ods. 2 nariadenia. 

3.2. Zmeny a doplnky Európskeho parlamentu v prvom čítaní 

Počas plenárneho zasadania, ktoré sa konalo 11. marca 2004, prijal Európsky 
parlament 4 doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré Komisia prijala ako celok vo 
svojom pozmenenom návrhu z 22. apríla 2004. 

Tieto štyri doplňujúce a pozmeňujúce návrhy sú prevzaté aj do spoločnej pozície 
Rady. 

Doplňujúci a pozmeňujúci ústny návrh sa vzal do úvahy v úvodnom ustanovení 6 
spoločnej pozície, ktoré vyzýva členské štáty, aby vykonali opatrenia na zmiernenie 
nepriaznivých účinkov niektorých úprav, ktoré nastali v zozname dávok uvedených v 
prílohe IIa (konkrétne, keď sa dávka stane neexportovateľnou, pretože bola zapísaná 
do prílohy), na osoby, ktoré predtým dostávali tieto dávky. Treba pritom pamätať na 
prípadné prechodné obdobie. 

Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy 1, 2 a 3 boli vyjadrené v prílohe I bod 2 oddiel G 
Španielsko, oddiel I Írsko a oddiel Y, Spojené kráľovstvo. Uvedené dávky dokonale 
spĺňajú kritériá uvedené v článku 4 ods. 2 a) nariadenia.  

3.3. Nové ustanovenia zavedené Radou a stanovisko Komisie 

3.3.1. Príloha I bod 2) spoločnej pozície – Špeciálne nekontribučné peňažné dávky v 
prílohe IIa nariadenia (EHS) č. 1408/71 

Rada sa mohla zhodnúť na zozname špeciálnych nekontribučných peňažných dávok, 
ktoré mohli byť uvedené v prílohe IIa na základe kritérií definovaných v článku 4 
ods. 2 nariadenia. Niektoré členské štáty (Spojené kráľovstvo, Švédsko a Fínsko) 



 

SK 4   SK 

však mienili v prílohe IIa zachovať niektoré zo svojich dávok1 pre ich špecifické 
charakteristiky, ktorými sa odlišujú od ostatných dávok, ktoré mohli byť vyňaté z 
prílohy. Ako kompromis, Rada súhlasila so zachovaním týchto dávok v prílohe, 
zatiaľ čo bude čakať na vyjadrenie Súdneho dvora k otázke špecifickostí, ktorými sa 
tieto dávky vyznačujú v porovnaní s dávkami už preskúmanými Súdnym dvorom, 
ako aj vzhľadom na kritériá určené v článku 4 ods. 2 nariadenia.  

Komisia vo vyhlásení k zápisnici Rady znovu potvrdzuje svoj názor, že vzhľadom na 
judikatúru Súdneho dvora a kritérií v článku 4 ods. 2 nariadenia by príslušné dávky 
nemali byť uvedené v prílohe IIa. Komisia si preto vyhradzuje právo obrátiť sa na 
Súdny dvor a v prípade potreby predstaviť návrh s cieľom revidovať zoznam 
uvedený v prílohe IIa na základe záverov Súdneho dvora. 

Komisia sa môže uspokojiť s týmto riešením, pretože momentálne zabezpečuje 
jednotné a objektívne zaobchádzanie so všetkými rovnocennými dávkami. 

Treba tiež zdôrazniť, že pri skúmaní požiadaviek nových členských štátov na 
zaradenie dávok do prílohy počas prístupových rokovaní boli použité rovnaké 
kritériá ako tie, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2 nariadenia. Z dôvodov 
jednoznačnosti a právnej istoty sú v texte uvedené aj aktuálne záznamy nových 
členských štátov, ktoré sú uvedené v Akte o pristúpení. 

Do prílohy bola navyše pridaná jedna luxemburská dávka (príjem ťažko zdravotne 
postihnutých osôb (článok 1 ods. 2 zákona z 12. septembra 2003)) a jedna fínska 
dávka (špeciálna pomoc v prospech prisťahovalcov (zákon o špeciálnej pomoci v 
prospech prisťahovalcov, 1192/2002)). Tieto záznamy sú opodstatnené, pretože 
cieľom oboch dávok je zabezpečiť cieľovým osobám príjem na živobytie, a teda 
spĺňajú podmienky uvedené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71. 

3.3.2. Článok 1, bod 3) a príloha I bod 3) spoločnej pozície – Bilaterálne dohody v prílohe 
III nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktoré zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí 
účinnosti nariadenia 1408/71. 

Zmena a doplnenie navrhnuté v spoločnej pozícii v článku 7 ods. 2 nariadenia 
1408/71 presne stanovuje, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, podmienky, za 

                                                 
1 Pre Spojené kráľovstvo:   

- Príspevok na živobytie pre zdravotne postihnutých (zákon z r. 1991 o príspevkoch na živobytie pre 
zdravotne postihnutých a o príspevkoch na prácu pre zdravotne postihnutých (Disability Living 
Allowance and Disability Working Allowance Act) z 27. júna 1991, článok 1, a nariadenie z r. 1991 o 
príspevkoch na živobytie pre zdravotne postihnutých a o príspevkoch na prácu pre zdravotne 
postihnutých (Severné Írsko) (Disability Living Allowance and Disability Working Allowance 
(Northern Ireland) Order) z 24. júla 1991, článok 3).  
- Príspevok na pomoc tretej osobe (zákon z r. 1975 o sociálnom zabezpečení (Social Security Act) z 20. 
marca 1975, článok 35, a zákon z r. 1975 o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) (Social Security 
(Northern Ireland) Act) z 20. marca 1975, článok 35).  
- Príspevok na opatrovateľa zdravotne postihnutej osoby (zákon z r. 1975 o sociálnom zabezpečení 
(Social Security Act) z 20. marca 1975, článok 37, a zákon z r. 1975 o sociálnom zabezpečení (Severné 
Írsko) (Social Security (Northern Ireland) Act) z 20. marca 1975, článok 37).  
Pre Švédsko: Príspevok na zdravotné postihnutie a príspevok na starostlivosť o postihnuté dieťa (zákon 
č. 703 z r. 1998).  
Pre Fínsko: Príspevok na starostlivosť o deti (zákon o príspevku na starostlivosť o deti, 444/69). 
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ktorých môžu dohody predchádzajúce nariadeniu zostať v platnosti, čo Komisia 
hodnotí priaznivo. 

V prílohe III tohto nariadenia sú vymenované bilaterálne dohody, ktoré spĺňajú tieto 
podmienky, a teda zostávajú v platnosti. 

Keďže nariadenie po nadobudnutí účinnosti nahrádza predchádzajúce dohody, ktoré 
patria do rovnakej oblasti pôsobnosti, v úvode prílohy III je pridaný komentár 
vysvetľujúci, že v prílohe nie sú uvedené dohody, ktoré nepatria do rovnakej oblasti 
pôsobnosti, a preto zostávajú v platnosti. 

Navyše bola pre objasnenie upravená terminológia niektorých záznamov uvedených 
v prílohe, ale bez toho, že by sa zmenil ich obsah. 

3.3.3. Článok 1 bod 1) b) spoločnej pozície – Zmena a doplnenie článku 3 nariadenia 
1408/71 

Zmeny a doplnky navrhnuté Radou v spoločnej pozícii posilňujú podmienky 
uplatňovania princípu rovnosti zaobchádzania. Tieto zmeny a doplnenia sú pre 
Komisiu prijateľné. 

3.3.4. Článok 1 bod 5) návrhu Komisie – Zmena a doplnenie článku 33 nariadenia 1408/71 

Spoločná pozícia Rady nepreberá úpravu a doplnenie článku 33 podľa návrhu 
Komisie. Rada pokladá za potrebné počkať, kým bude uplatnené nové, zjednodušené 
nariadenie (ES) č. 883/2004, ktoré na základe článku 5 (asimilácia faktov) a článku 
30 (príspevky poberateľa penzie) umožní ponechanie príspevkov na základe 
všetkých penzií alebo rent poukázaných poberateľovi, ale vyžaduje vykonávacie 
ustanovenia v budúcom vykonávacom nariadení (por. vyhlásenie Rady v zápisnici). 
Vo vyhlásení v zápisnici Komisia potvrdzuje svoj úmysel zahrnúť do nového 
vykonávacieho nariadenia vykonávacie ustanovenia článku 30 nového nariadenia 
883/2004. Stanovisko Rady k tomuto bodu je preto pre Komisiu úplne prijateľné. 

3.3.5. Článok 1 bod 8); článok 3; príloha I bod 1) a a), bod 4) c), bod 5) c); príloha II bod 
4) spoločnej pozície 

Rakúsko takisto ako Nemecko požadovalo vypustenie zmienky nachádzajúcej sa v 
prílohe II oddiel K Rakúsko, ktorá vylučovala niektoré špeciálne systémy pre 
samostatne zárobkovo činné osoby z oblasti pôsobnosti nariadenia pri uplatnení 
článku 1 bod j) štvrtý pododsek nariadenia (EHS) č. 1408/71. Komisia víta túto 
iniciatívu, ktorá umožňuje použiť ustanovenia nariadenia č. 1408/71 na dané 
špeciálne systémy. Toto opatrenie si vyžaduje prechodné obdobie, ktoré je v 
spoločnej pozícii predĺžené až do 1. januára 2005, čo je plne prijateľné vzhľadom na 
lehoty, ktoré sú nevyhnuté na prijatie nariadenia. Opatrenie si vyžaduje tiež prijať 
ustanovenia o výpočte dávok, ako aj stanoviť zodpovedné inštitúcie. 

3.3.6. Príloha I bod 1)c) ii) a bod 5) d) a príloha II body 1) a 3) spoločnej pozície 

Zmeny a doplnky sú čisto formálne, jednak pre zmenu terminológie vo francúzskej 
legislatíve o rodinných dávkach a jednak pre zmenu zodpovedných inštitúcií vo 
Švédsku a v Dánsku. 
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3.3.7. Príloha I bod 5) b) spoločnej pozície – Zápis týkajúci sa Dánska 

Následkom vyňatia dánskej dávky „dočasná dávka pre nezamestnaných, ktorí 
vykonávali „flexibilné zamestnanie“ počas 12 mesiacov (ledighedsydelse)” z prílohy 
II a) bolo potrebné zabezpečiť zápis do prílohy VI, ktorý by určil, že táto dávka musí 
byť koordinovaná podľa ustanovení kapitoly nezamestnanosť.  

4 ZÁVER 

Komisia schvaľuje v celom rozsahu spoločnú pozíciu, ktorá zodpovedá cieľom návrhu 
Komisie a berie na vedomie všetky zmeny a doplnky Európskeho parlamentu. 

5 VYHLÁSENIA KOMISIE 

Pozri prílohu 
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PRÍLOHA 

VYHLÁSENIA K ZÁPISNICI RADY 

Vyhlásenie Komisie k článku 1 odsek 5 návrhu Komisie 

„Komisia má v úmysle zaradiť do vykonávacieho nariadenia určité opatrenia, aby čelila 
praktickým dôsledkom článku 30.“ 

Vyhlásenie Komisie k prílohe II a) 

„Komisia navrhla upraviť zoznam uvedený v prílohe II a) (najmä čo sa týka nasledujúcich 
dávok: príspevok na starostlivosť o dieťa (Fínsko), príspevok pre zdravotne postihnutých a 
príspevok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti (Švédsko), príspevok na živobytie pre 
zdravotne postihnutých, pomocný príspevok, príspevok na opatrovateľa pre zdravotne 
postihnutých (Spojené kráľovstvo)) a naďalej sa domnieva, že bude potrebné, aby boli 
dodržané kritériá judikatúry Súdneho dvora a kritériá určené v spoločnej pozícii Rady z roku 
2003 o návrhu na rôzne zmeny. V dôsledku toho si vyhradzuje plné právo obrátiť sa na Súdny 
dvor a v prípade potreby predložiť návrh s cieľom revidovať zoznam uvedený v prílohe IIa na 
základe záverov Súdneho dvora.“ 


