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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Afonso Serafim Gonçalves, portugál állampolgár által benyújtott, 555/2003. számú 
petíció a rokkantsági nyugdíjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Portugáliában és Franciaországban dolgozott, és állítása szerint a francia 
társadalombiztosítás rokkantsági nyugdíjának kiszámításakor nem hajlandó beszámítani a 
Portugáliában ledolgozott időt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. december 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2004. április 30-án kapott válasz

A petíció benyújtója, aki portugál állampolgár, arról tájékoztat, hogy az illetékes francia 
szervek nem hajlandók számára rokkantsági nyugdíjat engedélyezni azon évek után, 
amelyekben Franciaországban fizetett járulékot azt követően, hogy a portugál intézmény 
megállapította a rokkantságát. Jelenleg az utóbbi folyósít számára rokkantsági nyugdíjat.

A francia – igazgatási és bírósági – szervek határozatukat azzal indokolják, hogy a petíció 
benyújtója nem teljesíti a francia jogszabályok által előírt ehhez szükséges feltételeket.

Először is emlékeztetni kell arra, hogy a közösségi jogszabályok az 1408/71/EGK és 574/72 
rendeletben előirányozzák a tagállamok eltérő társadalombiztosítási rendszereinek 
összehangolását annak érdekében, hogy az Európai Unióban közlekedő polgárok 
társadalombiztosítási védelemben részesüljenek. Mivel ez a nemzeti rendszerek 
összehangolását jelenti és nem a társadalombiztosítás harmonizációját, minden egyes tagállam 
szabadon állapítja meg az ellátások igénybevételére feljogosító feltételeket, azok összegét, a 
számítás módszerét és az ellátások időtartamát.
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Ezenkívül az 1408/71/EGK rendelet a „Rokkantság” fejezetben (37. és az utána következő 
cikkek) megkülönbözteti azokat a tagállamokat, ahol a szolgáltatások összege független a 
járulékfizetés időtartamától vagy a biztosítási periódusoktól, azoktól a tagállamoktól, 
amelyekben az összeg kiszámításakor figyelembe veszik a járulékfizetési periódusokat. Ebben 
az értelemben az említett rendelet IV. melléklete tartalmazza, hogy Franciaország az „A” 
típusba tartozik, Portugália pedig a „B” típusba.1 Ezen túlmenően az említett melléklet
Franciaország rovatában további megkülönböztetés történik a munkabérben részesülő és 
munkabérben nem részesülő munkavállalók között. Az utóbbiak esetében a hivatkozott elv 
csak az önálló mezőgazdasági munkavállalókra alkalmazható, a kereskedelemben dolgozókra 
– ide tartozik a petíció benyújtója is – nem. Ennélfogva a petíció benyújtója nem hivatkozhat 
az „A” típus esetében érvényes szabályra, hanem az ide vonatkozó francia jogszabályokban 
foglalt szabályokat kell rá alkalmazni.

A jogi keretek tisztázása után meg kell említeni, hogy a petíció benyújtója kereskedőként 
1969 és 1983 között Franciaországban, majd 1983 és 1994 között pedig Portugáliában 
dolgozott és fizetett járulékot, s az utóbbi országban nyilvánították rokkanttá.

A francia jogszabályok szerint a nem munkabérből élőknek (jelen esetben a petíció 
benyújtójának is) igazolniuk kell bizonyos feltételek meglétét (a bejelentett munkavállalás 
minimális időtartamát és a munkabér fejében ledolgozott munkaórák számát az alapul vett 
időtartam alatt).2 Ebben a tekintetben a portugáliai jogszabályok nem különböztetik meg a 
bérből élőket és a nem bérből élő vagy önálló munkavégzőket, mivel közös pénztárat 
működtetnek a két kategória számára. Ahogyan már a fentiekben említettük, 
Franciaországban nem ez a helyzet, és – mint már jeleztük – az adott esetet ennek a 
tagállamnak a jogszabályai alapján kell elbírálnunk.

Ennek alapján, és mivel a petíció benyújtója egymás után előbb „A” államban, majd „B” 
államban volt biztosított, rokkantsági nyugdíját a nemzeti jogszabályok szerinti biztosítási és 
foglalkoztatottsági periódusok alapján kell kiszámítani.

Ugyanakkor a Bizottság szervei – annak megállapítása végett, hogy az ide vonatkozó 
közösségi jogszabályokat helyesen alkalmazták-e – megkeresték az illetékes francia 
hatóságokat, hogy kikérjék az esettel kapcsolatos észrevételeiket. A Bizottság az Európai 
Parlament Petíciós Bizottságát tájékoztatni fogja az ügy fejleményeiről és az elfogadott 
határozatról.

4. A Bizottságtól 2005. február 1-én kapott kiegészítő válasz

A Bizottság szervei megelőző közleményükben előadták, hogy a petíció portugál állampolgár 
benyújtójától – akit a portugáliai intézmény rokkanttá nyilvánított – megtagadták, hogy a 
Franciaországban töltött évei után, amelyek alatt járulékot fizetett, francia rokkantsági 
nyugdíjat kapjon. Jelenleg csupán portugáliai rokkantsági nyugdíjban részesül.

A francia hatóságok határozatukat azzal indokolják, hogy a petíció benyújtója nem teljesíti a 
nyugdíj megítéléséhez a francia jogszabályok által megkívánt feltételeket.

  
1 Az említett melléklet E és L pontja.
2 Lásd a társadalombiztosítási törvény L 341.2, R 313.3 és R 313.5 cikkét.
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E tekintetben meg kell említeni, hogy a közösségi jogszabályok az 1408/71/EGK és 574/72 
rendeletben előírják a tagállamok eltérő társadalombiztosítási rendszereinek összehangolását 
annak érdekében, hogy az Európai Unióban mozgó személyek társadalombiztosítási 
védelemben részesüljenek. Mivel ez a nemzeti rendszerek összehangolását jelenti és nem a 
társadalombiztosítás harmonizációját, minden egyes tagállam szabadon állapítja meg az 
ellátások igénybevételére feljogosító feltételeket, azok összegét, a számítás módszerét és az 
ellátások időtartamát.

Konkrétan, az 1408/71/EGK rendelet a „Rokkantság” fejezetben (37. és az utána következő 
cikkek) megkülönbözteti azokat a tagállamokat, ahol az ellátások összege független a 
járulékfizetés időtartamától vagy a biztosítási periódusoktól, azoktól a tagállamoktól, 
amelyekben az összeg kiszámításakor figyelembe veszik a járulékfizetési periódusokat. Ebben 
az értelemben az említett rendelet IV. melléklete tartalmazza, hogy Franciaország az „A” 
típusba tartozik, Portugália pedig a „B” típusba.1 Ezen túlmenően az említett melléklet
Franciaország rovatában további megkülönböztetés történik a munkabérben részesülő és 
munkabérben nem részesülő munkavállalók között. Az utóbbiak esetében a hivatkozott elv 
csak az önálló mezőgazdasági munkavállalókra alkalmazható, a kereskedelemben dolgozókra 
– ide tartozik a petíció benyújtója is – nem. Ennélfogva az utóbbi nem teljesíti az ahhoz 
megkívánt feltételeket, hogy a Franciaországban járulékfizetéssel lefedett éveket megfelelően 
beszámítsák és francia rokkantsági nyugdíjban részesüljön.

Mivel a petíció benyújtója előbb egy olyan államban volt biztosított, amelyben a 
járulékfizetés időtartama nem mérvadó, majd egy olyan államban, ahol igen, a rokkantsági 
nyugdíjat a nemzeti jogszabályok szerinti biztosítási és foglalkoztatottsági periódusok alapján 
kell kiszámítani.

A Bizottság szervei megkeresték a francia hatóságokat és a kért észrevételek azt igazolják, 
hogy a petíció benyújtója nem bizonyította a francia jogszabályok szempontjából érvényes 
módon járulékfizetési vagy biztosítási periódusai meglétét a jogosultság megállapításához 
szükséges feltételek vizsgálatához alapul vett időszak alatt. Tehát nem bizonyított semmilyen, 
az 1408/71/EGK rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

Ebből következően és az előzőek alapján a Bizottság szervei sajnálattal közlik, hogy nem 
tehetnek lépéseket a petíció benyújtója érdekében, mert úgy tűnik, hogy az ide vonatkozó 
közösségi jogszabályokat helyesen alkalmazták.

5. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott kiegészítő válasz

Amint azt az Európai Közösségek Bírósága több alkalommal hangsúlyozta, az EK-Szerződés 
42. cikke előírja a tagállamok eltérő társadalombiztosítási rendszereinek összehangolását 
annak érdekében, hogy az Európai Unióban mozgó személyek társadalombiztosítási 
védelemben részesüljenek. Mivel ez a nemzeti rendszerek összehangolását jelenti és nem a 
társadalombiztosítás harmonizációját, minden egyes tagállam szabadon állapítja meg az 
ellátások igénybevételére feljogosító feltételeket, azok összegét, a számítás módszerét és az 
ellátások időtartamát.

  
1 Az említett melléklet E és L pontja.
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Ebben a tekintetben az 1408/71/EGK rendelet – a terület alapvető másodlagos joganyaga – a 
petíció benyújtóját érintő „Rokkantság” ágban megkülönbözteti azokat a tagállamokat, ahol a 
szolgáltatások összege független a biztosítási periódusoktól, azoktól a tagállamoktól, 
amelyekben az összeg kiszámításakor figyelembe veszik a járulékfizetések időtartamát. 
Ebben az értelemben a IV. melléklete tartalmazza, hogy Franciaország az első csoportba 
tartozik („A” típusú ország), Portugália pedig a második csoportba („B” típusú ország).

Az előbbi rendelkezésekre figyelemmel, mivel a petíció benyújtója előbb egy olyan államban 
volt biztosított, amelyben a járulékfizetés időtartama nem mérvadó, majd egy olyan államban, 
ahol igen, az érintett személy ügyét az 1408/71/EGK rendelet 3. fejezetében (nyugdíjak) 
megállapított szabályok szerint kell megvizsgálni. Ebben az esetben a rokkantsági nyugdíjat a 
nemzeti szabályok szerint, ezen a jogcímen csak a nemzeti jogszabályok szerinti biztosítási és 
foglalkoztatottsági periódusok figyelembevételével számították ki.

Mivel a petíció benyújtójának jogosultságait a francia jogszabályok alapján kell vizsgálni, ez 
utóbbiak bizonyos biztosítási és bejelentett munkavállalási feltételeket írnak elő. Valójában a 
jogosultság megállapításának feltételeit annak a hónapnak az első napján kell vizsgálni, amely 
hónapban a rokkantságot megállapítják. Tehát az a nap, amelyen a szóban forgó esetet kell 
vizsgálni, az 1996. április 1-je, amikor Portugáliában rokkantnak nyilvánították.

A portugál intézmény által a francia megfelelőjének, az E205 (biztosítási igazolás) 
formanyomtatványon átadott jelentés nem mutat semmiféle biztosítási periódust az 1995. 
április 1-jétől 1996 március 31-éig terjedő időszakban – a jogosultság feltételeinek 
vizsgálatához alapul vett francia időtartamban. Ténylegesen, a portugál intézmény 
megerősítette, hogy semmiféle biztosítási periódust nem lehet beszámítani 1994. október 1-je 
és 1996. április 1-je között.

A petíció benyújtója a maga részéről azt állítja, hogy ezen időszak alatt kereskedőként 
működött Portugáliában, és hogy ilyen jogcímen fizetett járulékot ez alatt az alapul vett 
időszak alatt. Ugyanakkor a Bizottság szervei által kapott tájékoztatások megerősítették, hogy 
a portugál pénztár kijelenti, hogy az érintett személy nem dolgozott ebben az időszakban.

A petíció benyújtója által hivatkozott 1408/71/EGK rendelet 45. cikkének (1) bekezdése nem 
helytálló ebben a tekintetben, mivel nem tudja bizonyítani a fent említett alapul vett 
időszakban teljesített periódusokat.

Ennek alapján a Bizottság szervei úgy ítélik meg, hogy a nemzeti hatóságok helyesen 
alkalmazták az ide vonatkozó közösségi jogszabályokat, és megerősítik, hogy nem tehetnek 
lépéseket a petíció benyújtója érdekében.

A fentiek egyáltalán nem érintik a petíció benyújtójának a nyugdíjkorhatár elérésekor 
megnyíló jogait, mivel valójában az illetékes francia intézmény akkor fogja vizsgálni, a 
társadalombiztosítási rendszerek közösségi összehangolását szabályozó elvekre figyelemmel, 
azokat az éveket, amelyekben járulékot fizetett, annak érdekében, hogy a nyugdíjjogosultság 
megállapításáról határozzon.


