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RÉSZÉRE

Tárgy: Mateja Mark német állampolgár által benyújtott 1549/2009. számú petíció a 
külföldi özvegyeknek járó holland túlélő hozzátartozói nyugdíjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, és Hollandiából kap özvegyi nyugdíjat, mert a férje 
korábban Hollandiában dolgozott. A nyugdíjat egy időközben módosított holland törvény 
alapján folyósítják. Ennek értelmében a 65. életév betöltése után azonban a holland 
nyugdíjfolyósítás megszűnik. A petíció benyújtója szerint a holland özvegyek továbbra is 
megkapják a nyugdíjukat – függetlenül attól, hogy dolgoztak-e előtte vagy sem. Ha leállítanák 
a nyugdíj folyósítását, jövedelme tekintélyes részétől esne el. A petíció benyújtója szerint 
azok a külföldi özvegyek, akik hasonló körülmények miatt német nyugdíjat kapnak, életük 
végéig részesülnek az ellátásban. A petíció benyújtója úgy véli, hogy igazságtalanság érte, és 
egyenlőtlen bánásmódot alkalmaznak vele szemben. A petíció benyújtója az Európai 
Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

1996. július 1-jétől az özvegyek és árvák általános ellátásairól szóló hollandiai törvényt 
(Algemene Weduwen en Wezenwet) a túlélő hozzátartozók általános ellátásairól szóló 
törvény (Algemene Nabestaandenwet) váltotta fel. A túlélő hozzátartozók általános 
ellátásairól szóló törvény célja, hogy a túlélő hozzátartozók közül azokat vonja be a 
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biztosítottak körébe, akiktől nem várható el, hogy gondoskodjanak magukról. A túlélő 
hozzátartozói ellátások folyósítását a 65. életév (a hollandiai nyugdíjkorhatár) betöltésekor 
minden esetben megszüntetik. A holland jog alapján biztosítással rendelkező túlélő 
hozzátartozó ezen életkortól kezdve lesz jogosult öregségi nyugdíjra. Ez a feltétel nem jelent 
újítást az özvegyek és árvák általános ellátásairól szóló törvényhez képest.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon 
meghatározhatják saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, ideértve a biztosított 
ellátások körét, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját és a fizetendő 
hozzájárulások összegét is. Az uniós rendelkezések, különösen a 883/2004/EK rendelet közös 
szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi 
nemzeti hatóságnak be kell tartania. E szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti 
jogszabályok alkalmazásakor ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség alapvető elve. Ezzel biztosított, hogy az eltérő nemzeti 
jogszabályok alkalmazása ne érintse hátrányosan az Európai Unión belül a szabad mozgás 
jogát gyakorló személyeket.

A 883/2004/EK rendelet tekintetében Mateja Mark saját maga nem gyakorolta a szabad 
mozgáshoz való jogát. Egy határ menti munkavállaló családtagjaként az alkalmazandó 
jogszabályokra vonatkozó, II. címben található rendelkezések rá nem vonatkoznak. Ebből 
következően a petíció benyújtója továbbra is a lakóhely szerinti tagállam (Németország) 
szociális biztonságra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozik azon időszak 
vonatkozásában, amíg mind Hollandiától, mind Németországtól túlélő hozzátartozói 
ellátásban részesült. Mivel a petíció benyújtója soha nem rendelkezett a holland szociális 
biztonságra vonatkozó jogszabályok szerinti biztosítással, nem is szerzett Hollandiában olyan 
nyugdíjjogosultságot, amely alapján a 65. életév betöltését követően öregségi nyugdíjra lenne 
jogosult.

Az Európai Unió Bírósága számos alkalommal kimondta, hogy az EUMSz. 48. cikke (az 
EKSz. korábbi 42. cikke) – amelyen a 883/2004/EK rendelet alapul – nem érinti az egyes 
tagállamok szociális biztonsági rendszerei közötti anyagi és eljárásjogi különbségeket, és 
ebből kifolyólag az ott biztosított személyek jogaiban mutatkozó különbségeket. Az EUMSz. 
48. cikke nem garantálja, hogy a munkavállalói tevékenység vagy a lakóhely áthelyezése 
szociális biztonsági vonatkozásban minden esetben semleges lesz. Jelentősége annak van, 
hogy az érintett személy ne kerüljön kedvezőtlenebb helyzetbe azon tagállam 
állampolgáraihoz képest, amely tagállamban a tevékenységét folytatja vagy ahová a 
lakóhelyét áthelyezte (a C-3/08. sz. Leyman-ügy, valamint a C-393/99. és a C-394/99. sz. 
Hervein-ügy).

A petíció benyújtója a hollandiai túlélő hozzátartozókra vonatkozókkal azonos feltételek 
mellett jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra. Másodsorban, az általános öregségi 
nyugdíjról szóló törvény szerinti ellátásokra való jogosultsági feltételek egyenlően 
vonatkoznak a holland és nem holland állampolgárokra.

A házastársak 1989. augusztus 2-án szereztek a holland általános öregségi nyugdíjról szóló 
törvény szerinti önálló biztosítási jogviszonyt. A petícióból kiderül, hogy a petíció benyújtója 
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1989 óta özvegy. Egy átmeneti intézkedéssel az 1408/71/EGK rendelet VI. melléklete 
rendelkezik az olyan munkavállalók házastársának önkéntes biztosításáról, akik előzőleg a 
kötelező szociális biztonsági rendszer szerint rendelkeztek biztosítással és egy Hollandiától 
eltérő tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, azzal a feltétellel, hogy a munkavállaló 1989. 
augusztus 2-án biztosítva volt. Az önkéntes biztosítás akkor folytatódik, ha a munkavállaló 
kötelező biztosítása a halála miatt ér véget, de minden esetben megszűnik akkor, amikor az 
önkéntes biztosítással rendelkező személy betölti a 65. életévét. A petícióból nem derül ki, 
hogy a petíció benyújtója élt-e az önkéntes biztosítás lehetőségével, amelynek alapján egy 
határ menti munkavállaló házastársaként Hollandiában biztosítással rendelkezhetett.

Következtetések

A Bizottság a rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapította meg a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek helytelen alkalmazását, mivel a 
túlélő hozzátartozók általános ellátásairól szóló holland törvényt annak a holland 
állampolgárokra történő alkalmazásával azonos módon alkalmazták.


