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Tárgy: Eusebio de Blas Rivero spanyol állampolgár által benyújtott 1588/2012. 
számú petíció a spanyolországi nyugdíjak kiszámításakor használt 
diszkriminatív feltételekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint Spanyolországban a nyugdíj kiszámításához 
használt kritériumok megkülönböztetőek. A jelenlegi rendszer a pályafutás későbbi éveiben 
befizetett egyéni hozzájárulásokat nagyobb súllyal veszi figyelembe, mint a kezdő évek 
hozzájárulásait. Ennek következtében azok a személyek, akik abszolút értékben több járulékot 
fizettek, azonban aktív koruk utolsó éveiben munkanélküliek vagy alacsony jövedelműek 
voltak, valószínűleg kisebb nyugdíjban részesülnek, mint azok, akik abszolút értékben 
kevesebb, későbbi éveikben azonban magasabb járulékot fizettek. A petíció benyújtója szerint 
ez a rendszer igazságtalan és megkülönböztető jellegű.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A nyugdíjrendszerek létrehozása és működésük megszervezése a tagállamok hatáskörébe 
tartozik. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 48. cikke az Unióra 
kizárólag a szociális biztonságra – és ezen belül a kötelező nyugdíjra – vonatkozó tagállami 
szabályok összehangolásának hatáskörét ruházza, és nem azok uniós szintű harmonizálásáét. 
Az EUMSZ 153. cikke megállapítja, hogy „az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok 
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tevékenységeit” többek között „a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme” és 
„a szociális védelmi rendszerek modernizálása” terén. Ez a cikk ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy az elfogadott rendelkezések „nem érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy szociális 
biztonsági rendszereik alapelveit meghatározzák”. Az uniós jogalkotó csak olyan esetekben 
rendelkezhet koordinációs intézkedésekről, amikor az érintett több tagállam szociális 
biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az ilyen intézkedések annak kiküszöbölésére 
irányulnak, hogy az érintett hátrányt szenvedjen szociális biztonsági jogosultságai 
tekintetében azért, mert több tagállam szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak rá. 
Alapelv tehát, hogy az EU nem avatkozhat bele a nemzeti nyugdíjrendszerek szervezésébe, 
így abba sem, hogy a kizárólag egy tagállamot érintő esetekben az adott tagállamban hogyan 
számítják ki a nyugdíjak összegét.

Az uniós nyugdíjpolitika szerepe a tagállamok tevékenységeinek támogatására és 
kiegészítésére korlátozódik, amit a kölcsönös tanulás és a bevált gyakorlatok cseréjének 
előmozdításával hajt végre. A Bizottság szakpolitikai kezdeményezései, pl. „A megfelelő, 
biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” címen kiadott fehér könyve 
(COM(2012)0055 final), szintén ezt a megközelítést, vagyis a „nyitott koordinációs 
módszert” alkalmazza. A fehér könyvben említett jogalkotási kezdeményezések az uniós 
hatáskörbe tartozó területekre, például a személyek mozgási szabadságának növelésére 
korlátozódnak.

A tagállamok nyugdíjpolitikájának és a nyugdíjak megfelelőségére és fenntarthatóságára 
gyakorolt hatásának általános felügyeletét a szociális védelemmel foglalkozó bizottság és a 
Gazdaságpolitikai Bizottság látja el. A szociális védelemmel foglalkozó bizottság nyugdíjak 
megfelelőségéről szóló 2012. évi jelentése1 megállapította, hogy Spanyolország a 2011-es 
nyugdíjreform keretében a nyugdíjszámításkor figyelembe vett járulékbefizetési időszak 
fokozatos, 25 évre történő növeléséről rendelkezett. Ez az újítás a jövőben azt eredményezi, 
hogy a nyugdíjak kevésbé függnek majd a pályafutás utolsó szakaszában teljesített 
befizetésektől. E szakpolitikai megállapítások azonban nem érintik a tagállamok azon 
felelősségét, hogy szociális biztonsági rendszereik alapelveit meghatározzák, a 
Szerződésekben foglaltak szerint.

Végezetül, az EU Alapjogi Chartája csak abban az esetben alkalmazandó a tagállamok 
vonatkozásában, amikor uniós jogszabályokat hajtanak végre. Így az uniós jog alapján a 
spanyol jogalkotó elvben nem szólítható fel a nyugdíjszámítás módjának megváltoztatására.

Következtetés

Az EUMSZ által az Unióra ruházott hatáskörök figyelembevételével a megfelelő, biztonságos 
és fenntartható nyugdíjakról szóló fehér könyv a személyek mozgási szabadságának 
növelésére irányuló kezdeményezéseket terjeszt elő, de nem tartalmaz a tagállami 
nyugdíjrendszerek megszervezésére vonatkozó kezdeményezéseket.

                                               
1 A nyugdíjak megfelelősége az Európai Unióban 2010–2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


