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gyerektartás fizetése tekintetében alkalmazott megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Luxemburgban él, sérelmezi, hogy amióta elhagyta Dániát, az 
említett ország nem folyósítja a gyerektartást kiskorú gyermeke számára. Mivel a petíció 
benyújtójának elvált férje azt állítja, hogy nem rendelkezik anyagi eszközökkel, a helyi 
hatóságok vállalták át a gyerektartás fizetésének feladatát, amíg a petíció benyújtója Dániában 
élt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy – miután egyik tagállamból egy másikba költözött –
megkülönböztetés áldozatává vált, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció benyújtója Luxemburgban élő dán állampolgár. Elvált és fiával él. Volt férje 
Dániában él és nem fizet gyermektartást. A dán helyi hatóságok pedig nem hajlandók a 
petíció benyújtója számára gyermektartást folyósítani.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy amennyiben Dániában élne, a helyi hatóságoktól 
gyermektartást kapna. Úgy véli, hogy megkülönböztetés áldozata, mivel egy másik 
tagállamban él.
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A kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a szóban forgó kifizetés esetében tartásra 
fizetett előlegről lehet szó. A C-85/99 sz. (Offermanns) és a C-255/99 sz. (Humer) ügyekben 
hozott ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy az osztrák „tartásra fizetett előleg” a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet céljainak megfelelő 
családi ellátásnak tekinthető. A jelek szerint a dán helyi hatóságok által folyósított 
gyermektartás – amelyre a petíció benyújtója hivatkozik – hasonló a fent említett ügyek 
tárgyát képező ellátásokhoz, ezért a szóban forgó kifizetés az 1408/71/EGK rendelet hatálya 
alá eső családi ellátásnak tekinthető. Amennyiben ez így van, a dán hatóságok nem 
tagadhatják meg a petíció benyújtójától a gyermektartásdíjat azzal az indokkal, hogy ő egy 
másik tagállamban él. A petíció benyújtójának körülményeiről kapott részletesebb 
tájékoztatásig azonban nincs mód a kérdés végleges megválaszolására.

A bizottsági szolgálatok készek e kérdésben levélben felvenni a kapcsolatot a dán 
hatóságokkal a petíció benyújtójának nevében. Amennyiben a petíció benyújtója szeretné, 
hogy a bizottsági szolgálatok ezt megtegyék, ezúton felkérik, hogy nyújtson részletesebb 
írásbeli tájékoztatást. A bizottsági szolgálatoknak mindenekelőtt a következő információkra 
volna szüksége: a tények átfogó ismertetése, a petíció benyújtójának dán társadalombiztosítási 
száma, korábbi dániai lakcíme, valamint – amennyiben lehetséges – volt férjének neve, 
lakcíme és társadalombiztosítási száma.

Elképzelhetőnek tűnik, hogy a dán hatóságok nem tartják be az 1408/71/EK rendeletben 
foglaltakat. A petíció benyújtóját arra kérik, hogy küldjön részletesebb tájékoztatást annak 
érdekében, hogy a bizottsági szolgálatok alaposabban megvizsgálhassák az őt érintő ügyet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a szóban forgó kifizetés esetében tartásra 
fizetett előlegről lehet szó. A C-85/99 sz. (Offermanns) és a C-255/99 sz. (Humer) ügyekben 
hozott ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy az osztrák „tartásra fizetett előleg” a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 1408/71/EGK rendelet céljainak 
megfelelő családi ellátásnak tekinthető. A jelek szerint a dán helyi hatóságok által folyósított 
gyermektartás – amelyre a petíció benyújtója hivatkozik – hasonló a fent említett ügyek 
tárgyát képező ellátásokhoz, ezért a szóban forgó kifizetés az 1408/71/EGK rendelet hatálya 
alá eső családi ellátásnak tekinthető. Amennyiben ez így van, a dán hatóságok nem 
tagadhatják meg a petíció benyújtójától a gyermektartásdíjat azzal az indokkal, hogy ő egy 
másik tagállamban él. A petíció benyújtójának körülményeiről kapott részletesebb 
tájékoztatásig azonban nincs mód a kérdés végleges megválaszolására.

A Parlamenthez intézett első válaszukban a Bizottság szolgálatai felajánlották, hogy levélben 
felkeresik a dán hatóságokat annak érdekében, hogy tisztázzák a petíció benyújtójának 
helyzetét. Ugyanakkor ehhez arra volt szükség, hogy a petíció benyújtója további 
tájékoztatással szolgáljon a tényállásról. Ezen tájékoztatás beérkezését követően a Bizottság 
szolgálatai levelet intéztek a dán hatóságokhoz, és felkérték őket az ügy kivizsgálására.

A dán hatóságoktól 2008. november 3-án érkezett válasz, amelyben arról tájékoztattak, hogy 
felkérték az illetékes helyi hatóságokat az ügy ismételt kivizsgálására, valamint arra, hogy 
közvetlenül a petíció benyújtójával ismertessék válaszukat. A hatóságok továbbá felkérték a 
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helyi hatóságokat, hogy tájékoztassák a petíció benyújtóját a kérelmének elutasítása esetén 
rendelkezésére álló fellebbezési lehetőségekhez kapcsolódó jogairól. 

A Bizottság szolgálatai 2009. június 26-án levelet intéztek a petíció benyújtójához, amelyben 
tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy sor került-e az ügy tisztázására a helyi 
hatóságokkal. Tekintve, hogy a petíció benyújtójától nem érkezett válasz a levélre, a 
Bizottságnak nem áll módjában tovább folytatni a szóban forgó vizsgálatot.


