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NARIADENIE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č..../2010

z ,

ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 

a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, 

na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali

výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

                                               

1 Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 50.
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 259) 

a pozícia Rady v prvom čítaní z ... .
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keďže:

(1) Európsky parlament1, Rada a Európsky hospodársky a sociálny výbor2 vyzvali na lepšiu 

integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území členských

štátov prostredníctvom priznania súboru jednotných práv, ktoré čo najviac zodpovedajú

právam občanov Únie.

(2) Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 1. decembra 2005 sa zdôraznilo, že 

Únia musí zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín 

s riadnym pobytom na území členských štátov a že dôraznejšia politika v oblasti integrácie 

by mala mať za cieľ udeliť im práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami 

občanov Únie.

(3) Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 20033 sa nariadenie (EHS) č. 1408/71 

a nariadenie (EHS) č. 574/72 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia členských 

štátov rozšírili na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa dovtedy tieto 

nariadenia nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti.

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte 

základných práv Európskej únie, a to predovšetkým v jej článku 34 ods. 2.

                                               

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 1999 o zasadnutí Európskej rady v 
Tampere (Ú. v. ES C 154, 5.6.2000, s. 63).

2 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. septembra 1991 o 
postavení migrujúcich pracovníkov z tretích krajín (Ú. v. ES C 339, 31.12.1991, s. 82).

3 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1.



11160/4/10 REV 4 jk 3
DG G 2B SK

(5) Nariadenie (EHS) č. 1408/71 sa nahrádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia1. Nariadenie 

(EHS) č. 574/72 sa nahrádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 

zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 

883/20042. Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 sa zrušujú s účinnosťou odo 

dňa začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009.

(6) Nariadením (ES) č. 883/2004 a nariadením (ES) č. 987/2009 sa výrazne aktualizujú 

a zjednodušujú pravidlá koordinácie pre poistencov, ako aj pre inštitúcie sociálneho 

zabezpečenia. V prípade týchto inštitúcií je cieľom aktualizovaných pravidiel koordinácie 

zrýchlenie a uľahčenie spracovania údajov o nároku poistencov na dávky a zníženie 

súvisiacich administratívnych nákladov.

(7) Presadzovanie vysokej miery sociálnej ochrany a zvyšovanie životnej úrovne a kvality 

života v členských štátoch sú cieľmi Únie.

(8) V záujme zabránenia tomu, aby zamestnávatelia a vnútroštátne orgány sociálneho 

zabezpečenia museli riešiť zložité právne a administratívne záležitosti týkajúce sa 

obmedzenej skupiny osôb, je dôležité plnohodnotne zúročiť aktualizáciu a zjednodušenie 

v oblasti sociálneho zabezpečenia využívaním jediného koordinačného právneho nástroja 

spojením nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009.

                                               

1 Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.
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(9) Je preto potrebné nahradiť nariadenie (ES) č. 859/2003 právnym nástrojom, 

ktorého hlavným cieľom je nahradiť nariadenie (EHS) č. 1408/71 nariadením (ES) 

č. 883/2004 a nariadenie (EHS) č. 574/72 nahradiť nariadením (ES) č. 987/2009.

(10) Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 na štátnych 

príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa uvedené nariadenia ešte nevzťahujú výhradne 

z dôvodu ich štátnej príslušnosti, ich nesmie oprávňovať na vstup do členského štátu, na 

krátkodobý alebo dlhodobý pobyt v ňom ani na prístup na jeho trh práce. Preto by 

uplatňovaním nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 nemalo byť

dotknuté právo členských štátov zamietnuť, vziať späť alebo odmietnuť obnoviť povolenie 

na vstup, krátkodobý alebo dlhodobý pobyt alebo prácu v dotknutom členskom štáte 

v súlade s právom Únie.

(11) Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa mali podľa tohto 

nariadenia uplatňovať len vtedy, ak už má dotknutá osoba riadny pobyt na území 

niektorého členského štátu. Riadny pobyt by mal byť teda nevyhnutným predpokladom 

uplatňovania uvedených nariadení.

(12) Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa nemali uplatňovať

v situácii, ktorá sa vo všetkých ohľadoch obmedzuje len na jeden členský štát. Týka sa to 

okrem iného situácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má väzby len na tretiu 

krajinu a jeden členský štát.
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(13) Podmienka mať riadny pobyt na území členského štátu by nemala ovplyvňovať práva 

vyplývajúce z uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o invalidné, starobné 

alebo pozostalostné dôchodky od jedného alebo viacerých členských štátov pre štátneho 

príslušníka tretej krajiny, ktorý predtým splnil podmienky tohto nariadenia, alebo jeho 

pozostalých, pokiaľ odvodzujú svoje práva od pracovníka, počas pobytu v tretej krajine.

(14) Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti podľa článku 64 nariadenia (ES) 

č. 883/2004 je podmienené zaevidovaním sa ako uchádzača o zamestnanie u orgánu 

služieb zamestnanosti v každom členskom štáte, do ktorého táto osoba vstúpi. Tieto 

ustanovenia by sa preto mali uplatňovať na štátneho príslušníka tretej krajiny len za 

predpokladu, že táto osoba má podľa potreby na základe povolenia na pobyt alebo štatútu 

osoby s dlhodobým pobytom právo zaevidovať sa ako uchádzač o zamestnanie u orgánu 

služieb zamestnanosti členského štátu, do ktorého vstúpi, a právo legálne v ňom pracovať.

(15) Týmto nariadením by nemali byť dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce 

z medzinárodných dohôd s tretími krajinami, ktorých je Únia zmluvnou stranou a z ktorých 

plynú výhody z hľadiska sociálneho zabezpečenia.
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(16) Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné vzhľadom na cezhraničné situácie uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu navrhovanej 

činnosti, ktorý zahŕňa celú Úniu, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 

prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 

V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17) V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom 

na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej 

únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Írsko listom z 24. októbra 2007 oznámilo

želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.
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(18) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s 

ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve 

o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý 

článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na prijatí tohto 

nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(19) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve 

o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na 

prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
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Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 sa uplatňujú na štátnych príslušníkov 

tretích krajín, na ktorých sa uvedené nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej 

príslušnosti, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých za predpokladu, že majú riadny 

pobyt na území členského štátu a sú v situácii, ktorá sa neobmedzuje vo všetkých ohľadoch na 

jeden členský štát.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 859/2003 sa medzi členskými štátmi, ktoré sú viazané týmto nariadením, 

zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so 

zmluvami.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Komisia 25. júla 2007 predložila uvedený návrh, ktorého účelom je nahradiť nariadenie (ES) 

č. 859/2003 a rozšíriť ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a jeho vykonávacieho 

nariadenia (nariadenie Rady (ES) č. 987/2009) na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 

ktorých sa tieto ustanovenia ešte nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti.

Návrh je založený na článku 63 ods. 4 zmluvy (jednomyseľnosť a konzultačný postup). Po 

nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je teraz právnym základom článok 79 ods. 2 písm. 

b) Zmluvy o fungovaní EÚ (kvalifikovaná väčšina a riadny legislatívny postup).

Európsky parlament zaujal stanovisko v rámci konzultačného postupu 9. júla 2008. 

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament 5. mája 2010 prijal 

uznesenie1, v ktorom potvrdil svoju pozíciu v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 16. januára 2008.

Komisia v nadväznosti na stanovisko Parlamentu v prvom čítaní nepredložila žiaden oficiálny 

zmenený a doplnený návrh.

Rada v súlade s článkom 294 ods. 5 Zmluvy o fungovaní EÚ prijala stanovisko 

kvalifikovanou väčšinou v prvom čítaní 26. júla 2010.

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného 

k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie Írsko oznámilo listom 

z 24. októbra 2007 svoje želanie zúčastniť sa na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia. 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti 

Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy.
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V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného 

k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie a bez toho, aby bol 

dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na prijímaní 

tohto nariadenia, nie je ním viazané a nepodlieha jeho uplatňovaniu.

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej 

únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto 

nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

II. CIEĽ

Nariadením (ES) č. 859/2003 sa rozšírilo uplatňovanie ustanovení nariadenia Rady (EHS) 

č. 1408/71 a jeho vykonávacieho nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích 

krajín. Nariadením (ES) č. 883/2004 sa zjednodušilo a zaktualizovalo nariadenie Rady (EHS) 

č. 1408/71 a nariadením (ES) č. 987/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010, sa 

zjednodušilo a zaktualizovalo vykonávacie nariadenie (EHS) č. 574/72.

Účelom predkladaného návrhu je dosiahnuť tie isté cele, ktoré boli predmetom nariadenia 

(ES) č. 859/2003, a to rozšírenie uplatňovania platných ustanovení Spoločenstva v oblasti 

koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia na štátnych príslušníkov tretích krajín, na 

ktorých sa tieto ustanovenia ešte nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti. 

Je zameraný na zabezpečenie toho, aby sa na štátnych príslušníkov tretích krajín vzťahovali 

rovnaké pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, aké sa vzťahujú na 

európskych občanov od nadobudnutia účinnosti nariadení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009. 

Jeho cieľom je vyhnúť sa mimoriadne mätúcej duplicite, ktorá spočíva v tom, že jednotlivci 

a pracovníci štátnej správy musia narábať s dvoma odlišnými súbormi pravidiel a nárokov, 

ktoré sa vzťahujú na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi.
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III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Európsky parlament prijal k návrhu Komisie dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na 

základe ktorých sa do preambuly vkladajú dve nové odôvodnenia (3a a 6a) zdôrazňujúce 

dôležitosť rovnakého zaobchádzania.  

Komisia počas rozpravy na plenárnej schôdzi naznačila, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy môže akceptovať.

Rada tiež môže akceptovať tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (odôvodnenia č. 4 a 7 

pozície Rady v prvom čítaní).

Okrem toho Rada považuje za dôležité, aby sa upresnilo odôvodnenie č. 8 návrhu 

(odôvodnenie č. 10 pozície v prvom čítaní) tým, že sa uvedie, že uplatňovaním nariadení (ES) 

č. 883/2004 a č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto 

ustanovenia ešte nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, nie je dotknuté právo 

členských štátov zamietnuť, vziať späť alebo odmietnuť obnoviť povolenie na vstup, 

krátkodobý alebo dlhodobý pobyt alebo prácu v dotknutom členskom štáte v súlade s právom 

Spoločenstva.

Okrem toho v odôvodnení č. 13 pozície Rady v prvom čítaní sa uvádza, že podmienka mať 

riadny pobyt na území členského štátu ustanovená v článku 1 neovplyvňuje práva 

vyplývajúce z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 883/04, pokiaľ ide o invalidné, 

starobné alebo pozostalostné dôchodky od jedného alebo viacerých členských štátov pre 

štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý predtým splnil podmienky tohto nariadenia, alebo 

jeho pozostalých.

Nakoniec, odôvodnenia č. 17, 18, a 19 pozície Rady v prvom čítaní sa týkajú postavenia 

Írska, Spojeného kráľovstva a Dánska v súvislosti s prijímaním a uplatňovaním tohto 

nariadenia.

Komisia akceptovala pozíciu Rady v prvom čítaní.
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IV. ZÁVER

Rada sa domnieva, že jej pozícia v prvom čítaní k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 

rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 na štátnych 

príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto ustanovenia ešte nevzťahujú výhradne z dôvodu 

ich štátnej príslušnosti, zabezpečuje vyvážený prístup na zaručenie rovnakého zaobchádzania 

a nediskriminácie vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín s riadnym pobytom na 

území Európskej únie.

Rada so záujmom očakáva konštruktívnu diskusiu s Európskym parlamentom s cieľom 

dosiahnuť konečnú dohodu o tomto dôležitom nariadení.

_____________________
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EURÓPSKA KOMISIA 

Brusel, 2.9.2010 
KOM(2010) 448 v konečnom znení 

2007/0152 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 
týkajúce sa  

pozície Rady k prijatiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
rozširujú ustanovenia nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto ustanovenia doteraz nevzťahujú 

z dôvodu ich štátnej príslušnosti 
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2007/0152 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 
týkajúce sa  

pozície Rady k prijatiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
rozširujú ustanovenia nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto ustanovenia doteraz nevzťahujú 

z dôvodu ich štátnej príslušnosti 

1. KONTEXT 

Dátum predloženia návrhu EP a Rade [dokument KOM(2007) 439 
v konečnom znení – 2007/0152/COD]: 

23. júl 2007 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 16. január 2008 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu na základe 
konzultačného postupu: 

9. júl 2008 

Nadobudnutie platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie: 1. december 2009 

Dátum prvého čítania v Európskom parlamente v rámci riadneho 
legislatívneho postupu: 

5. máj 2010  

Dátum prijatia politickej dohody kvalifikovanou väčšinou: 7. jún 2010  

Dátum prijatia pozície Rady v prvom čítaní: 26. júl 2010 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu je rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 a jeho vykonávacieho 
nariadenia (ES) č. 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia na štátnych 
príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom v niektorom členskom štáte, na ktorých sa tieto 
ustanovenia doteraz nevzťahujú z dôvodu ich štátnej príslušnosti. 

Návrhom sa dokončuje postup modernizácie, ktorého výsledkom boli nariadenia (ES) 
č. 883/2004 a 987/2009, keďže sa ním rozširujú nové práva, postupy a ustanovenia 
o elektronickej výmene údajov, ktoré tieto nariadenia obsahujú, na štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa pohybujú v rámci EÚ, avšak existujúce nariadenia sa na nich 
nevzťahujú. 
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3. PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY 

3.1 Celkové stanovisko k pozícii Rady 

Pozícia Rady zahŕňa dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu a okrem 
toho obsahuje viaceré zmeny, ktoré Rada urobila v pôvodnom návrhu Komisie. Komisia plne 
podporuje všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a úpravy. 

3.2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu zahrnuté do pozície 
Rady v plnom rozsahu, čiastočne alebo v zásade 

Európsky parlament prijal dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy legislatívnym uznesením 
v rámci konzultačného postupu 9. júla 2008. Tieto boli potvrdené v prvom čítaní v rámci 
riadneho legislatívneho postupu 5. mája 2010. Obidva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli 
v plnom rozsahu akceptované v pozícii Rady. 

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 1 sa pridalo nové odôvodnenie s odkazom na 
článok 34 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie. Komisia súhlasí, že v kontexte tohto 
návrhu je dôležité poukázať na právo týkajúce sa výhod sociálneho zabezpečenia v zmysle 
práva EÚ a vnútroštátneho práva, ktoré charta udeľuje všetkým osobám s legálnym pobytom 
a pohybom v rámci EÚ.  

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 2 sa pridalo nové odôvodnenie vyzdvihujúce 
podporu vysokej úrovne sociálnej ochrany, zvyšovania životnej úrovne a kvality života 
v rámci EÚ. Komisia súhlasí, že je dôležité zdôrazniť tieto kľúčové hybné činitele návrhu. 

3.3 Hlavné rozdiely medzi návrhom Komisie a pozíciou Rady 

– Vypustenie prechodných ustanovení: Rada vypustila článok 2 a súvisiace odôvodnenie 12 
v pôvodnom návrhu, ktoré obsahovali prechodné ustanovenia týkajúce sa nadobudnutia 
účinnosti navrhovaného nariadenia. Rada súhlasila, že k nadobudnutiu účinnosti tohto 
návrhu nie sú potrebné žiadne prechodné ustanovenia, keďže príslušné prechodné 
ustanovenia obsahuje už nariadenie (ES) č. 883/2004. Komisia podporuje tento 
zjednodušený prístup, najmä preto, lebo takýmto prístupom sa zabezpečí, aby sa pri 
prechode na modernizované nariadenia poskytli štátnym príslušníkom tretích krajín 
rovnaké práva ako občanom EÚ, napríklad pokiaľ ide o požiadavku na preskúmanie 
dôchodkových nárokov podľa článku 87 ods. 3.  

– Pridané odôvodnenia týkajúce sa Írska a Spojeného kráľovstva: právnym základom návrhu 
je článok 79 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s článkami 1 a 3 
Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pokiaľ ide o oblasť slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané týmto návrhom, 
pokiaľ neoznámia, že sa stanú jeho účastníkmi. Rada pridala odôvodnenie 17, podľa 
ktorého sa Írsko v zmysle listu z 24. októbra 2007 stáva účastníkom návrhu, a odôvodnenie 
18, podľa ktorého Spojené kráľovstvo nebude jeho účastníkom. Komisia súhlasí, že tieto 
dve odôvodnenia je potrebné začleniť. 

– Zrušenie starého nariadenia: Rada spresnila podmienky pre zrušenie nariadenia (ES) 
č. 859/2003 v novom článku 2 návrhu. Vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo nebude 
účastníkom tohto návrhu, bude však naďalej uplatňovať nariadenie (ES) č. 859/2003, 
uvedené nariadenie nie je možné zrušiť ako celok. Komisia podporuje tento návrh na 
zmenu, keďže sa tým dosiahne právna jasnosť v tejto praktickej otázke. 
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– Určenie riadneho pobytu: nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 sa vzťahujú na 
štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území niektorého členského 
štátu. Určenie riadneho pobytu je však v celom rozsahu mimo pôsobnosti koordinačných 
nariadení a zostáva na členských štátoch, aby v súlade s právom Únie určili, či daná osoba 
je oprávnená na vstup, zotrvanie, pobyt alebo prácu na ich území. Dodatočná veta, ktorú 
Rada pridala k odôvodneniu 10, zdôrazňuje toto rozdelenie právomocí medzi Úniou a jej 
členskými štátmi. Komisia súhlasí, aby sa to začlenilo do návrhu. 

– Spresnenie uplatňovania kritéria „riadneho pobytu“ v prípade invalidných, starobných 
a pozostalostných dôchodkov: Rada pridala odôvodnenie 13, ktorým sa spresňuje, že 
podmienka riadneho pobytu na území členského štátu sa neuplatňuje v čase, keď osoba, na 
ktorú sa nariadenie vzťahuje, alebo osoba, ktorej vznikajú práva odvodené od takejto 
osoby, žiada o dôchodok na základe práv vyplývajúcich z nariadenia. Podstatné je, že daná 
osoba mala riadny pobyt v čase, keď nadobudla tieto práva. Komisia víta toto ďalšie 
odôvodnenie, ktorého cieľom je zabrániť nesprávnemu výkladu, chrániť nadobudnuté 
práva a zabezpečiť jednotné uplatňovanie navrhovaného nariadenia členskými štátmi.  

4. ZÁVER  

Komisia sa nazdáva, že pozícia Rady vylepšuje a zdokonaľuje niektoré aspekty návrhu 
Komisie. Spresňuje kľúčové praktické právne otázky, napríklad zrušovacie a prechodné 
ustanovenia. Okrem toho pomáha lepšie pochopiť, a tým aj lepšie chrániť nadobudnuté práva 
štátnych príslušníkov tretích krajín (a tých, ktorým vznikajú práva odvodené od týchto osôb), 
v čase, keď už nemajú pobyt na území EÚ. Začlenenie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov Európskeho parlamentu v plnom rozsahu dopĺňa celkový kontext návrhu. 

Komisia víta súhlas Rady s touto pozíciou, ktorý je významným krokom k dosiahnutiu cieľa 
článku 34 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého každý, kto má riadny pobyt 
a pohyb v rámci EÚ, má právo na výhody sociálneho zabezpečenia. Je to aj zásadný krok 
k kompletizácii legislatívneho balíka modernizovaných pravidiel sociálneho zabezpečenia 
v rámci EÚ. Zaručuje, že štátni príslušníci tretích krajín môžu využívať rovnaké posilnené 
práva vyplývajúce z modernizovaných pravidiel a zjednodušených postupov platných pre 
správy sociálneho zabezpečenia jednotlivých štátov, ktoré budú schopné uplatňovať rovnaké 
postupy bez ohľadu na to, či sa tieto práva týkajú občana EÚ alebo štátneho príslušníka tretej 
krajiny. 

Na základe uvedeného Komisia plne podporuje pozíciu Rady. 
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