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Tárgy: Krasimir Krumov bolgár állampolgár által benyújtott 0173/2011. számú 
petíció az Európai Unió a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó jogi aktusainak a bolgár hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2010-ben tért vissza Bulgáriába, miután 6 hónapot dolgozott Cipruson, 
illetve az Egyesült Királyságban, majd munkanélküliként jelentkezett be a szófiai munkaügyi 
központban. Az illetékes bolgár hatóságok azonban nem fizették ki részére az ellátást, 
amelyre véleménye szerint jogosult lett volna. A petíció benyújtója szerint ez a helyzet 
ellentétes a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK és 
987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel, ezért ügyében az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója ismerteti, hogy három évig külföldön dolgozott, mielőtt visszatért 
származási országába, Bulgáriába. Visszatérésekor külföldi munkavállalási időszakait igazoló 
dokumentumokat nyújtott be a bolgár hatóságokhoz, azok viszont elutasították munkanélküli 
ellátás iránti kérelmét. 
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Általában véve a szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, valamint 
az uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, illetve ezen ellátások összegét és 
folyósításuk időtartamát. Ugyanakkor a tagállamoknak az említett hatáskör gyakorlása során 
tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, és különösen a Szerződésnek a munkavállalók 
szabad mozgására, illetve valamennyi uniós polgár tagállamok területén való szabad 
mozgására és tartózkodására vonatkozó rendelkezéseit, a 883/2004/EK rendeletben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően. Az említett jogszabály közös szabályokat és elveket állapít 
meg, amelyeket valamennyi nemzeti hatóságnak tiszteletben kell tartania a nemzeti jog 
alkalmazása során.. E szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok 
alkalmazásakor ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve. 

A munkanélküli ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket a 883/2004/EK rendelet 6. fejezete 
tartalmazza. Elviekben egy munkanélküli személynek abban a tagállamban kell munkanélküli 
ellátásért folyamodnia, amelyben a legutóbb dolgozott, és e tagállam illetékes hatósága 
egyúttal köteles figyelembe venni – adott esetben – a szóban forgó személy más 
tagállamokban szerzett biztosítási és munkavállalási időszakait. Az időszakok összesítéséről 
szóló szabály alkalmazásához elengedhetetlen, hogy az egyénnek a legutóbbi foglalkoztatási 
vagy biztosítási időszakát azon jogszabályoknak megfelelően kellett szereznie, amelyek 
alapján az ellátásokra igényt tart.

Van azonban egy kivétel a 883/2004/EK rendelet 65. cikkének értelmében olyan személyek 
esetében, akik legutóbbi munkavállalásuk során a foglalkoztatásuktól eltérő tagállamban 
rendelkeztek lakóhellyel. A határ menti ingázók számára engedélyezett, hogy a lakóhelyük 
szerinti tagállamban igényeljék a munkanélküli ellátásokat.

Ebben az összefüggésben hasznosnak bizonyulhat a „lakóhely” fogalmának tisztázása a 
883/2004/EK rendelet alapján és a 65. cikk alkalmazási körének figyelembevételével. Az 
Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint (lásd a C-76/76. sz. Di Paolo, a C-
216/89. sz. Reibold és a C-102/91 sz. Knoch ügyet stb.) a munkavállaló lakóhelye szerinti 
tagállam fogalmát – amely a 883/2004/EK rendelet 65. cikkében is megjelenik – arra az 
államra kell korlátozni, amely annak ellenére, hogy az egyén egy másik tagállamban vállal 
munkát, továbbra is a munkavállaló szokásos tartózkodási helye és egyben érdekeltségeinek 
szokásos központja. 

Elsődleges fontosságú az illetékes nemzeti intézmény (azaz a bolgár munkaügyi szolgálat) 
számára, hogy minden egyes ügy sajátos tényállásának figyelembevételével megállapítsa az 
érintett személyek lakóhelyét. A Bizottság nem vállalhatja át az ilyen jellegű vizsgálatokat, 
amelyeket nemzeti szinten kell elvégezni.  
A kapott információk alapján a Bizottság szolgálatai nem tudják megállapítani, hogy a bolgár 
hatóságok következtetései összhangban állnak-e az uniós joggal, mivel ez az adott ügy 
szempontjából releváns tényállástól függ.

A nemzeti hatóságok, illetve a nemzeti bíróságok feladata a petíció benyújtójának ügyéhez 
kapcsolódó tények kivizsgálása, a vonatkozó uniós rendelkezések és a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának figyelembevétele mellett.  
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Azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy egyetlen lényeges határidőt se szalasszon el, 
amely lehetővé teszi számára a nemzeti eljárásokkal összhangban történő fellépést.


