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nyugdíjjogosultsága kiszámításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az INPS olasz nyugdíjbiztosítási szerv nyugdíjszámítási 
módszerével mind az olasz jogszabályokat, mind pedig a szociális biztonsági rendszerek 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendeletet megsérti. A petíció benyújtója azt kérte, hogy 
franciaországi munkavállalására vonatkozóan az 1408/71/EGK rendelet, monacói 
munkaviszonyát illetően pedig az Olaszország és Monaco közötti kétoldalú egyezmény 
alapján számolják ki összesített nyugdíjjogosultságát. A petíció benyújtója ezzel 
kapcsolatosan utal a Gottardo-ügyben hozott ítélet alkalmazásáról szóló, 2003. június 18-i 22. 
számú ajánlásra, amelynek értelmében az – egy tagállam és egy harmadik ország között kötött 
kétoldalú társadalombiztosítási egyezményből fakadó – előnyöket azon munkavállalók 
számára is biztosítani kell, akik más tagállamok állampolgárai. Az INPS azonban arról 
tájékoztatta, hogy a Gottardo-ügyben született ítélet nem alkalmazható az esetében, és 
kérvényét elutasította. A petíció benyújtója úgy véli, hogy egyenlőtlen bánásmódban 
részesült.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. május 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Gottardo-ügyben hozott ítélet értelmében egy tagállam és egy harmadik állam közötti 



PE448.722v01-00 2/2 CM\829534HU.doc

HU

kétoldalú megállapodásból származó előnyöket az EK-Szerződés 39. cikkében foglalt, a hazai 
állampolgárok és a többi állampolgárok közötti azonos bánásmód elve alapján minden olyan 
tagállam dolgozóinak is meg kell adni, amelyekre nem vonatkozik a megállapodás. A 
Gottardo-ítélet tehát csak az állampolgárságon alapuló megkülönböztetést tiltja meg az egy 
tagállam által a saját állampolgárai számára megadott szociális előnyöket illetően. 

Ez a petíció azonban nem a nemzetiségi alapon történő megkülönböztetés problémájára 
vonatkozik: a petíció benyújtója úgy véli, hogy ez az ítélet kötelezi a tagállamokat egy 
harmadik országban – jelen esetben Monacóban – végzett munka időszakának a 
figyelembevételére.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy az uniós jogszabályok alakulásának jelenlegi állása 
alapján ezen ítélet alkalmazása nem jelenti azt, hogy az érintettek igényt tarthatnak harmadik 
országokban (az 1408/71/EGK rendelet és a kétoldalú megállapodás alapján) keletkezett 
jogaik figyelembevételére.  Ezt az álláspontot többször is megerősítette a Bíróság: „a 
tagállamok társadalombiztosítási szervezetei szociális biztonsági ellátásokra való jogosultság 
megszerzéséhez nem kötelesek figyelembe venni a harmadik országokban szerzett biztosítási 
időket” (a 16/72. sz. Allgemeine Ortskrankenkasse-ügyben 1972. november 16-án hozott 
ítélet, EBHT 1141. o.;  lásd még a 75/76. sz. Kaucic-ügyben 1977. március 10-én hozott 
ítéletet, EBHT 495. o.).  A Borowitz-ügyben (21/87. sz. ügyben 1988. július 5-én hozott ítélet, 
EBHT 3715. o.) a Bíróság hangsúlyozza, hogy „az egy harmadik állam jogszabályai szerint 
megszerzett biztosítási idő pusztán azáltal, hogy a német intézmény azt a Németországi 
Szövetségi Köztársaság által kötött kétoldalú megállapodásnak megfelelően figyelembe veszi, 
nem válik a rendelet 46. cikke alapján a tagállamok jogszabályai szerint megszerzett 
biztosítási idővé.  Semmilyen rendelkezés nem kötelezi tehát a többi tagállam intézményeit 
arra, hogy azt figyelembe vegyék a 46. cikk szerinti számításaikhoz, és az, hogy a német 
intézmény figyelembe veszi ezeket az időszakokat, nem jár a kötelezettségei növekedésével”. 

Tekintettel arra, hogy Olaszország tiszteletben tartja az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvét a kétoldalú megállapodások tekintetében, amint azt a 
Bíróság a Gottardo-ítéletben kimondta, valamint mivel ez az ítélet kizárólag a 
megkülönböztetések tilalmára korlátozódik anélkül, hogy kötelezővé tenné a tagállamok 
számára az 1408/71/EGK rendelet és a kétoldalú megállapodás alapján a harmadik 
országokban keletkezett jogok figyelembevételét, a Bizottság nem tud a petíció benyújtója 
javára eljárni. 


