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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Patrick O'Brien, brit állampolgár által benyújtott 960/2001sz. petíció a másik 
tagállamban letelepedő brit állampolgárok nyugdíjjogosultságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a brit állami nyugdíjrendszer bizonyos aspektusai 
hátrányosan megkülönböztetőek azokkal a nyugdíjasokkal szemben, akik másik tagállamban 
kerültek nyugállományba. Különösen felhívja a figyelmet a rendszer azon rendelkezéseire, 
amelyek szabad hitel nyújtását teszik lehetővé 60 éves vagy azt meghaladó korú személyek 
számára, akik esetleg nem gyűjthették össze a járulékok szükséges összegét, hogy teljes 
állami nyugdíjra legyenek jogosultak. Ez a hitel mindazonáltal csak az Egyesült Királyságban 
lakó brit állampolgárok számára elérhető és nem vonatkozik azokra a brit állampolgárokra, 
akik más tagállamban telepedtek le. A petíció benyújtójának véleménye szerint ez a helyzet 
akadályozza a szabad mozgást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2002. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (3) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2002. május 28-án kapott válasz:

A petíció benyújtója Franciaországban élő brit állampolgárságú nyugdíjas. Az Egyesült 
Királyság állami nyugdíjakról szóló jogszabályát kifogásolja, amely hitelt nyújt azon 60 év 
feletti személyek számára, akik nem rendelkeznek a teljes állami nyugdíjhoz szükséges 
megfelelő biztosítási háttérrel. Ezt a szabad hitelt nem adják meg, ha az illető évente hat 
hónapnál többet tartózkodik külföldön – az adott személynek önkéntes kiegészítő járulékot 
kell fizetnie a külföldön töltött időszakra vonatkozóan. A petíció benyújtójának véleménye 
szerint ez egyértelmű hátrányos megkülönböztetést jelent az Egyesült Királyság azon 
állampolgáraival szemben, akik ügy döntöttek, hogy külföldön élnek, és ezáltal korlátozza a 
polgárok szabad mozgását és letelepedését. 
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A Bizottság írásban további információkat fog kérni az ügyről a brit hatóságoktól, majd a 
magyarázat kézhezvételét követően kivizsgálja az ügyet, és az eredményről tájékoztatni fogja 
a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól 2002. október 24-án kapott kiegészítő válasz:

A Bizottság 2002 júliusában írásban további információkat kért a brit hatóságoktól az említett 
ügyről, és a következő magyarázatot kapta:

Az Egyesült Királyságban a 60–64 évesek, akik nem dolgoznak vagy nem önálló vállalkozók, 
munkanélküliként regisztráltathatják magukat, és így hitelt kapnak a nyugdíjjárulék-
nyilvántartáshoz. A regisztrálási kötelezettséget eltörölték, és jelenleg ezek a hitelek 
automatikusan járnak az említett kategóriába tartozóknak. Fennáll azonban egy további 
követelmény, miszerint az adott személynek legalább 182 napot az Egyesült Királyságban 
kell töltenie – másképpen fogalmazva az adott adóévben 6 hónapnál többet nem tartózkodhat 
külföldön. 

Közösségi szinten a szociális biztonsági ellátásokat az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK
rendelet1 összehangolja, de nem harmonizálja. Azaz a tagállamok szabadon meghatározhatják 
a saját szociális biztonsági rendszerükkel kapcsolatos részleteket, többek között azt, hogy 
milyen ellátásokat biztosítanak, a jogosultsági feltételeket és az ellátások értékét. Az
1408/71/EGK rendelet meghatározza, hogy a Közösségen belül mozgó személyek mely 
szociális biztonsági rendszer alá tartoznak. 

Arra a személyre, akire egy adott tagállam jogszabálya már nem vonatkozik (mert már nem 
dolgozik vagy lakik ott, járulékokat sem fizet ott, továbbá semmilyen szociális biztonsági 
ellátást nem kap attól a tagállamtól – úgy tűnik, hogy O'Brien úr esetében is erről van szó –), a 
lakóhely szerinti tagállam jogszabályai vonatkoznak2.Mivel O'Brien úr már nem tartozik az 
Egyesült Királyság jogának hatálya alá, a Bizottság ebben az esetben nem tud beavatkozni az 
érdekében.

A petíció azonban felvet olyan kérdéseket, amelyek a közösségi jognak a migráns 
munkavállalók szociális kedvezményeire vonatkozó szabályaival kapcsolatosak3, és 
amelyekre a brit hatóságok levele nem tartalmaz megfelelő választ. Ezért a Bizottság írásban 
ismét további információkért fordul a brit hatóságokhoz e kérdéssel kapcsolatban, és az 
eredményről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.

5. A Bizottságtól 2005. július 6-án kapott kiegészítő válasz

A Bizottságnak a petícióval kapcsolatos legutóbbi közleménye óta, valamint a tények és a brit 
jogszabályok további tanulmányozását követően a Bizottság szolgálatai úgy határoztak, hogy 
újra felveszik a kapcsolatot a brit hatóságokkal bizonyos részletek pontosítása és a személyek 

  
1 A 118/97/EK rendelettel (HL L 28., 1997.1.30.) naprakésszé tett rendelet.
2 Az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja
3 Az 1612/68/EGK rendelet 7. cikke és az EK-Szerződés 39. cikke



CM\639921HU.doc 3/3 PE 318.521 REV.III

külső fordítás

HU

szabad mozgására vonatkozó közösségi jog esetleges megsértésének tisztázása érdekében. A 
brit hatóságoktól kapott újabb magyarázatokat figyelembe véve a Bizottság el fogja dönteni, 
hogy szükséges-e tovább vizsgálni az ügyet.

6. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott kiegészítő válasz

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának szóló korábbi közleményben a Bizottság 
szolgálatai tájékoztatták a bizottságot, hogy az Egyesült Királyság hatóságai által a hivatalos 
értesítésre adott válasznak a petícióval kapcsolatos értékelése folyamatban van. Az Egyesült 
Királyság hatóságai által adott válaszból úgy tűnt, hogy a petíció benyújtója által említett 
nyugdíjhitel-rendszer nincs összefüggésben a jogosultak korábbi foglalkoztatásával, akik 
közül sokan néhány évvel 60 éves koruk előtt nyilvánvalóan ténylegesen munkanélkülivé 
válnak.

A Bizottság abban az esetben tudna tovább foglalkozni az üggyel, ha a „nyugdíjhitelnek” az 
1612/68/EGK rendelet alapján szociális kedvezményként való minősítése azt vonná maga 
után, hogy az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabálya hátrányos megkülönböztetést 
jelentene a szabad mozgás jogát gyakorló közösségi polgárokkal szemben.

Az Európai Bíróság esetjogának figyelembevételével és az Egyesült Királyság hatóságai által 
adott magyarázatok alapján azonban a Bizottság úgy véli, hogy ez az 1612/68/EGK rendelet 
7. cikke értelmében nem minősül a volt munkavállalóknak járó szociális kedvezménynek, 
ahogy azt a Bíróság is értelmezte a C-57/96. sz. (Meints), a C-43/99. sz. (Leclere) és a C-
33/99. sz. (Esmoris) ügyben.

Ezt szem előtt tartva, az Egyesült Királyság hatóságai által a hivatalos értesítésre adott 
legutóbbi válasz értékelése alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság nem sértette meg a 
közösségi jogot az 1612/68/EGK rendelet 7. cikke alkalmazásának vonatkozásában, 
következésképpen a Bizottság nem szándékozik tovább foglalkozni az üggyel.
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