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a svéd hatóságok által alkalmazott közvetett megkülönböztetésről

A petíció benyújtója – aki török származású brit állampolgár – azt állítja, hogy a svéd 
hatóságok által alkalmazott közvetett megkülönböztetés áldozatává vált, mivel ha 
Svédországba költözne, nem lenne jogosult szociális biztonsági ellátásokra. A petíció 
benyújtója a 2004/38/EK irányelv értelmében Svédországba szeretett volna költözni, és 
tájékoztatást kért a szociális biztonsági ellátásokról. A petíció benyújtóját arról tájékoztatták, 
hogy nem jogosult szociális biztonsági ellátásokra, hacsak korábban nem dolgozott 
Svédországban. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ilyen bánásmód megkülönböztető 
jellegű és ellentétes az EK jogával, mivel nem vonatkozik a svéd állampolgárokra (azon svéd 
állampolgárok, akik sohasem dolgoztak vagy fizettek adót Svédországban, hanem ezt más 
tagállamokban tették, svédországi tartózkodásuk esetén jogosultak szociális biztonsági 
ellátásokra). A petíció benyújtója azt állítja, hogy képtelen előre jelezni, mennyi idejébe telik 
majd munkát találnia Svédországban. Következésképpen úgy ítéli meg, hogy az aktívan 
munkát kereső uniós polgároknak ugyanolyan szociális jogokat kellene élvezniük, mint a svéd 
állampolgároknak. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A petíció benyújtója – aki török származású brit állampolgár – Svédországba szeretett volna 
költözni családjával. Azt kifogásolja, hogy a svéd hatóságok arról tájékoztatták, hogy a 
hasonló helyzetű svéd állampolgároktól eltérően nem lesz jogosult munkanélküliségi 
ellátásra, és amíg nem talál munkát, saját magának kell fizetnie egészségügyi kiadásait.  Azt is 
kifogásolja, hogy várhatóan etnikai származásán alapuló megkülönböztetést fognak vele 
szemben alkalmazni, mivel az átlagos munkanélküliségi ráta Svédországban körülbelül 5%, 
de a török származásúak esetében ez a szám 45%. Azt állítja, hogy az aránytalanul magas 
munkanélküliségi ráta, párosulva az álláskeresők szociális támogatásának hiányával 
visszatartotta attól, hogy Svédországba költözzön.

A Bizottsághoz közvetlenül is beérkezett a panasz, és a Bizottság az alkalmazandó közösségi 
jog tükrében biztosította a petíció benyújtója számára ügyének elemzését.

Ami a munkanélküliségi ellátáshoz való hozzáférés kérdését illeti, ez a szociális biztonság 
EU-n belüli összehangolásához kapcsolódik.

A szociális biztonság területén fennálló uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagállam 
szabadon határozhatja meg saját szociális biztonsági rendszerének részleteit, ideértve a 
biztosított ellátásokat, a jogosultság feltételeit, az ellátás kiszámítását és a fizetendő járulékok 
mennyiségét. 

A közösségi rendelkezések azonban, különösen az 1408/71/EGK rendelet közös szabályokat 
és elveket állapítanak meg, amelyeket minden nemzeti hatóságnak be kell tartania a nemzeti 
jog alkalmazásakor. E szabályok biztosítják, hogy az egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása 
során ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve. Ezzel 
biztosítható, hogy az egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása nem érinti hátrányosan az 
Európai Unión belül a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyeket.

A munkanélküliségi ellátásokat összehangoló szabályokat az 1408/71/EGK rendelet 6. 
fejezete állapítja meg. A munkavállaló alapvetően csak az utolsó foglalkoztatása szerinti 
tagállamban jogosult munkanélküliségi ellátásra. Ha a munkavállaló egy másik tagállamban 
kíván munkát keresni, az 1408/71/EGK rendelet a munkanélküliségi ellátások kivitelére 
vonatkozó szabályok megállapításával biztosítja ezt a lehetőséget (69. cikk). E szabályok 
értelmében az álláskereső korlátozott időtartamon át megtarthatja munkanélküliségi 
ellátásokra való jogosultságát, miközben egy vagy több másik tagállamba megy, hogy ott 
munkát keressen. Ezek a szabályok egyértelműen egyformán vonatkoznak minden uniós 
polgárra. 

A munkanélküli ellátások kivitelének ezen időszaka alatt az álláskeresőnek szerepelnie kell 
minden tagállam foglalkoztatási szolgálatának nyilvántartásában, amelybe megy, és alá kell 
vetnie magát az ott alkalmazott ellenőrzésnek. Az álláskeresőnek azzal a munkaügyi 
központtal kell kapcsolatba lépnie, amelynél nyilvántartásba vették, hogy további 
információkat szerezzen. 

Azt is fontos kifejteni, hogy az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e Szerződésben és 
a végrehajtására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden 
uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. 
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Az alkalmazandó korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv1 tartalmazza. 

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata2 szerint az álláskeresők annyi ideig 
tartózkodhatnak a fogadó tagállamban, amely elegendő arra, hogy „megismerjék az érintett 
tagállam területén [...] megfelelő állásajánlatokat, és hogy [...] az alkalmazás érdekében 
megtegyék a szükséges lépéseket”. Az EB ebben az ügyben úgy ítélte meg, hogy ez az 
indokolt időtartam 6 hónap. Az időtartam lejárta után az álláskeresőt nem lehet kiutasítani, ha 
bizonyítja, hogy a munkakeresést továbbra is folytatja, és reális lehetőség van arra, hogy őt 
alkalmazzák. 

A fenti letelepedési jog sérelme nélkül az irányelv 24. cikkének (2) bekezdése feljogosítja a 
tagállamokat arra, hogy az álláskeresőket ne ruházzák fel a szociális segélyhez való joggal. E 
szabály célja annak elkerülése, hogy túl nagy terhet rójanak a fogadó tagállamok szociális 
segélyezési rendszereire. Ez a rendelkezés minden uniós polgárra alkalmazandó, az etnikai 
származástól függetlenül.

Az ezen irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében nem tekinthető „szociális segélynek” 
az olyan pénzbeni ellátás, amelynek célja – a nemzeti jogalkotó általi minősítésétől 
függetlenül – a munkaerőpiacra való belépés megkönnyítése3. Ez a szabály valójában nem 
alkalmazandó azokra az ellátásokra, amelyek célja a tagállam munkaerőpiacán a munkához 
való hozzájutás megkönnyítése, ha tényleges kapcsolat áll fenn az álláskereső és az adott 
tagállam munkaerőpiaca között. Ilyen kapcsolat fennállása többek között akkor állapítható 
meg, ha a szóban forgó személy ésszerű hosszúságú időn keresztül ténylegesen állást keresett 
a szóban forgó állam területén4.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L
158., 2004.4.30., 77. o.

2 A Bíróságnak a C-292/89. sz. Antonissen ügyben 1991. február 26-án hozott ítélete, EBHT 1991, I-00745. 
o.

3 A Bíróságnak a C-22/08. és C-23/08. számú Vatsouras és Koupatantze egyesített ügyekben 2009. június 4-én 
hozott ítélete 
4 A Bíróság C-138/-02. sz. Collins ügyben 2004. március 23-án hozott ítélete, EBHT 2004, I-2703. o.


