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Tárgy: Michel Berny belga állampolgár által benyújtott 1815/2009. számú petíció a 
nyugdíjazásuk idején több mint két EU-tagállamban munkát vállaló európai uniós 
állampolgárok nem egyenlő bánásmódjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója franciaországi illetőségű belga állampolgár, aki Belgiumban, 
Franciaországban és az Egyesült Államokban dolgozott. Azt állítja, hogy a francia 
közigazgatási szervek nyugdíja kiszámításánál csak a Belgiumban és a Franciaországban 
ledolgozott éveket (18, illetve 9 év) vették figyelembe, és nem számították be az Amerikai 
Egyesült Államokban ledolgozott 16 évét. A petíció benyújtója szerint ez annak 
tulajdonítható, hogy az 1408/71/EGK rendelet értelmében a társadalombiztosításról szóló 
kétoldalú egyezmények kizárnák az uniós szabályozás alkalmazását. Említést tesz ugyanakkor 
az Európai Bíróságnak a C-55/50. sz. ügyben hozott határozatáról, amely az egyenlő 
bánásmód elve alapján előírja, hogy a tagállamok és harmadik országok között létrejött, 
társadalombiztosításra vonatkozó kétoldalú egyezmények rendelkezései minden uniós 
állampolgár esetében alkalmazandók. A petíció benyújtója úgy véli, hogy nem érvényesül az 
egyenlő bánásmód elve, és szerinte azok az európai uniós állampolgárok, akik két 
tagállamban, vagy egy tagállamban és egy harmadik államban vállaltak munkát, előnyt 
élveznek azokkal az állampolgárokkal szemben, akik három államban vállaltak munkát 
(amelyek között létezik kétoldalú egyezmény).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság mindenekelőtt megjegyzi, hogy a 883/2004/EK rendelet kizárólag a tagállami 
jogszabályoknak megfelelően szerzett biztosítási időszakok összesítését írja elő, és nem teszi 
lehetővé egy harmadik ország – ez esetben az Egyesült Államok – jogszabályai alapján szerzett 
időszakok összeadását.

A petíció benyújtójának véleménye szerint a Gottardo ügyben hozott ítélet alapján a 
tagállamoknak általános jelleggel kötelező lenne – a 883/2004/EK rendelettel módosított 
1408/71/EK rendelet keretében – a harmadik országokban szerzett biztosítási időszakok 
figyelembevétele a nyugdíj összegének kiszámításakor (összesítés és arányosítás elve).

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a Gottardo ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet semmiképpen 
sem teremt ilyen általános jellegű kötelezettséget, hanem kizárólag az egyenlő bánásmód elvének 
tiszteletben tartására szorítkozik. Ebből az ítéletből tulajdonképpen az következik, hogy egy 
tagállam és egy harmadik állam közötti szociális biztonsági egyezményből a nyugdíjak 
tekintetében a nemzeti munkavállalókra vonatkozó kedvezményeket főszabály szerint – EUMSZ 
45. cikke alapján a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló nemzeti munkavállalók és a más 
tagállambeli állampolgárok közötti egyenlő bánásmód és megkülönböztetés-mentesség elvének 
alkalmazásával – az ugyanilyen objektív helyzetben lévő, de más tagállambeli állampolgár 
munkavállaló számára is meg kell ítélni.

A francia hatóságok által hozott rendeleti intézkedések (a 2003. január 17-i 2003/4. sz. körlevél) 
megfelelnek a fent említett Gottardo ügyben hozott ítéletben kimondottaknak.

Azonban, amint arról már szó volt, a Gottardo-ítélet alkalmazása nem jelenti azt, hogy az 
érdekeltek általános jelleggel igényt tarthatnának a harmadik országokban keletkezett 
jogosultságaik figyelembevételére (a 883/2004/EK rendelet és a kétoldalú egyezmény alapján). Ezt 
az álláspontot a Bíróság több alkalommal is megerősítette a Gottardo ügyet követően hozott 
ítéleteiben: „a tagállamok társadalombiztosítási szervei a szociális biztonsági ellátásokra való 
jogosultság megszerzésekor 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 „egy harmadik állam jogszabályai szerint 
megszerzett ilyen biztosítási időszakok 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 kötelezettségeik 
növekedésével”.

Ezen ítélkezési gyakorlat figyelembevételével, továbbá a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára vonatkozó uniós rendeletek különleges rendelkezésének hiányában a jelenlegi 
jogszabályok alapján nem tűnik lehetségesnek egy külföldön, Franciaországban és egy vagy több 
más tagállamban, illetve egy vagy több harmadik államban gyakorolt szakmai tevékenységek 
összességének figyelembevétele a francia nyugdíj kiszámításakor. Ez a helyzet független attól, 
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hogy az érintett személy francia állampolgár vagy uniós polgár-e.

A petíció benyújtójának (vagy egy ugyanilyen helyzetben lévő francia állampolgárnak) a nyugdíját 
így a következő módon határozzák meg:
– a francia általános rendszer (9 év) és az amerikai nyugdíjrendszer (16 év) szerint szerzett 
biztosítási időszakokat a Franciaország és az Egyesült Államok között 1987. március 2-án kötött 
szociális biztonsági megállapodás értelmében összesítik;
– a Franciaországban (9év) és Belgiumban (18 év) szerzett időszakokat az Egyesült Államokban 
ledolgozott időszakok hozzáadása nélkül összesítik, mivel a francia-amerikai megállapodás nem 
teszi lehetővé a Belgiumban szerzett biztosítási időszakok figyelembevételét. Ugyanígy az uniós 
rendeletek sem teszik lehetővé az Egyesült Államokban szerzett biztosítási időszakoknak az egy 
vagy több tagállamban szerzett időszakokkal történő összesítését.

Következésképpen meg kell állapítani, hogy Franciaország a kétoldalú megállapodások 
tekintetében tiszteletben tartja az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés-mentesség elvét, 
amint azt a Bíróság a Gottardo-ügyben hozott ítéletében kimondta. Ezen ítélkezési gyakorlat 
kizárólag a hátrányos megkülönböztetés megtiltására szorítkozik, anélkül, hogy előírná a 
tagállamok számára a harmadik országokban a koordinációs rendeletek, illetve kétoldalú 
egyezmény alapján keletkezett jogosultságok figyelembevételét. A helyzet, amellyel az érdekelt 
személy szembesült, a szociális biztonsági rendszerek uniós koordinációjának korlátairól 
tanúskodik.

Következtetés

Mindezeket figyelembe véve a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy fellépjen a petíció 
benyújtója érdekében.


