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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: António Araújo Jácome, portugál állampolgár által benyújtott 1493/2007.
számú petíció a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 574/72/EGK végrehajtási rendelet 
rendelkezéseinek a portugál nyugdíjhatóságok által történő állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 29 évig dolgozott közalkalmazottként és fizette a nyugdíjjárulékot 
Portugáliában. A hatályos szabályok alapján 36 évet kell dolgoznia a nyugdíjjogosultság 
eléréséhez. Ezért megpróbálta elismertetni 12 éves franciaországi munkaviszonyát, de ezt 
elutasították. Következésképpen azt kifogásolja, hogy a portugál illetékes hatóságok 
figyelmen kívül hagyták a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet és az 574/72/EGK végrehajtási rendelet rendelkezéseit, ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az ügyével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója 29 évig dolgozott közalkalmazottként és fizette a nyugdíjjárulékot 
Portugáliában. A hatályos szabályok alapján 36 évet kell dolgoznia a nyugdíjjogosultság 
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eléréséhez. Ezért megpróbálta elismertetni 12 éves franciaországi munkaviszonyát, de 
kérelmét elutasították. Petíciójában kifogásolja, hogy a portugál illetékes hatóságok figyelmen 
kívül hagyták a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet rendelkezéseit, és nem alkalmazták az 574/72/EGK végrehajtási rendeletet. Arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az ügyével.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeletekben foglalt meglévő közösségi szintű szabályozás 
alapvető célja a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásának tényleges 
biztosítása, ügyelve arra, hogy a migráns munkavállaló semmilyen társadalombiztosításhoz 
fűződő jogosultságot ne veszítsen el abból adódóan, hogy az Európai Unión belüli szabad 
helyváltoztatáshoz való jogát gyakorolja. Ugyanakkor ez a szabályozás kimerül a nemzeti 
szociális biztonsági rendszerek egyszerű koordinálásában (és nem harmonizálja azokat). A 
tagállamok tehát szabadon dönthetnek saját szociális biztonsági rendszereik, nevezetesen a 
rendszerben való tagság feltételei, a szociális ellátások nyújtásának feltételei, e juttatások 
összege stb. tekintetében. E hatáskörük gyakorlása során a tagállamoknak természetesen 
tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogban lefektetett elveket.

Úgy tűnik, a petíció benyújtója kérelmében kiemelt nyugdíjért folyamodott, jóllehet a 
tényekből kitűnik, hogy pályafutása során sem Portugáliában, sem Franciaországban nem 
minden időszakban tartozott a köztisztviselőkre alkalmazandó különleges rendszer hatálya 
alá.

Ami konkrétan a köztisztviselőkre alkalmazandó különleges rendszert illeti, az 1408/71/EGK
rendelet 51a. cikke a következőképpen rendelkezik: 

„A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerbe tartozó személyek

1. A 44. cikk, a 45. cikk (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 46–51. cikk rendelkezései 
hasonlóan alkalmazandók a köztisztviselők különleges rendszerébe tartozó személyekre.

2. Ugyanakkor, ha egy tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszer szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy 
feléledését attól teszik függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy
több, köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék meg, vagy az időszakok 
azon tagállam jogszabályai szerint ezzel egyenértékű időszakok legyenek, csak azok az 
időszakok vehetők figyelembe, amelyek azon tagállam jogszabályai szerint elismerhetők.

Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen 
ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási 
rendszer vagy annak hiányában az ellátások nyújtásához adott esetben a fizikai dolgozókra 
vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni”.

Következtetés
A petíció benyújtójának levele nem tartalmaz elég pontos információkat annak megítéléséhez, 
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hogy jelen esetben fennáll-e a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó 
közösségi szabályok megsértése. A Bizottság szolgálatai ezért felvették a kapcsolatot a 
portugál hatóságokkal, hogy részletesebb tájékoztatást kérjenek tőlük. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója munkavállalóként Franciaországban az általános társadalombiztosítási 
rendszer hatálya alá tartozott. Szolgálati idejének többi részét Portugáliában töltötte le, ahol a 
portugál jogszabályokban előírt kiemelt köztisztviselői nyugdíjért folyamodott.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Amint a Bizottság a Parlamenthez intézett előző közleményében kifejtette, a petíció 
benyújtójának levele nem tartalmazott elég pontos információkat annak megítéléséhez, hogy 
jelen esetben fennáll-e a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó közösségi 
szabályok megsértése. A Bizottság szolgálatai ezért felvették a kapcsolatot a portugál 
hatóságokkal, hogy részletesebb tájékoztatást kérjenek tőlük.

A hatóságok válaszukban rámutattak, hogy a petíció benyújtójának esetében megfelelően 
alkalmazták a közösségi jog rendelkezéseit, nevezetesen az 1408/71/EGK rendelet 51a.
cikkét.

A Bizottság nem állapította meg semmilyen közösségi rendelkezés sérelmét. Ami konkrétan a 
köztisztviselőkre alkalmazandó különleges rendszert illeti, az 1408/71/EGK rendelet 51a. 
cikke a következőképpen rendelkezik: 

„A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerbe tartozó személyek

1. A 44. cikk, a 45. cikk (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a 46–51. cikk rendelkezései 
hasonlóan alkalmazandók a köztisztviselők különleges rendszerébe tartozó személyekre.

2. Ugyanakkor, ha egy tagállam jogszabályai a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszer szerinti ellátásokra való jogosultság megszerzését, megszüntetését, fenntartását vagy 
feléledését attól teszik függővé, hogy az összes biztosítási időt abban a tagállamban egy vagy
több, köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben szerezzék meg, vagy az időszakok 
azon tagállam jogszabályai szerint ezzel egyenértékű időszakok legyenek, csak azok az 
időszakok vehetők figyelembe, amelyek azon tagállam jogszabályai szerint elismerhetők.
Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen 
ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási 
rendszer vagy annak hiányában az ellátások nyújtásához adott esetben a fizikai dolgozókra 
vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni”.

A közösségi jogalkotó e sajátosságot az 1606/98/EK rendelet (6) preambulumbekezdésében a 
következőképpen magyarázza:
„Mivel szükséges néhány tagállam köztisztviselőkre vonatkozó egyes különleges 
nyugdíjrendszerei egyedi jellemzőinek, különösen egyes tagállamokban a különleges 
rendszerek és az általános rendszer közötti koordináció hiányának, más tagállamokban a 
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különleges rendszerek és az általános rendszer közötti különleges koordinációs rendszerek 
meglétének, illetve az ilyen rendszerek korlátozott alkalmazási körének és azok sajátos 
költségvetési és díjazási rendszereinek, például a hosszú szolgálati időhöz közvetlenül 
kapcsolódó jogosultságnak a figyelembevétele”.

A fentiek alapján a köztisztviselőket megillető kiemelt nyugdíjjal kapcsolatban a közösségi 
jog kizárólag a más tagállamokban a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer
keretében eltöltött szolgálati idő figyelembe vételét írja elő a tagállamok számára. Márpedig 
ez a petíció benyújtójára nem vonatkozik, tekintve hogy az utóbbi Franciaországban az 
általános szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozott.

Ez ugyanakkor nem jelentheti az érintett polgár számára társadalombiztosítási jogosultságok 
elveszítését. Ebben az esetben ugyanis az 1408/71/EGK rendelet 51a. cikke szerint a más 
tagállamban letöltött szolgálati időszakokat az általános biztosítási rendszer szerint kell 
figyelembe venni.

Következtetés

A fentiekre figyelemmel, és tekintettel arra, hogy a portugál hatóságok a közösségi jog szerint 
jártak el, a Bizottságnak nem áll módjában közbelépni a petíció benyújtójának érdekében.
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