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Tárgy: Gianfranco Jean-François Pardo olasz állampolgár által benyújtott 
0387/2011. számú petíció az INEM (Istituto Nacional de Empleo, országos 
foglalkoztatási szervezet) által folyósított munkanélküli ellátás kifizetésének 
2010 elejétől történt felfüggesztéséről (Spanyolország)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Spanyolországban élő olasz állampolgár, aki 2009 októberétől 
munkanélküli ellátásban részesült Spanyolországban, amelyet az INEM folyósított számára. 
Mivel a petíció benyújtója nem tartózkodott Spanyolországban, 2010 decemberétől 
felfüggesztették az ellátás folyósítását. A spanyol jogszabályok értelmében az uniós polgárok 
megfelelő igazolás hiányában 15 napnál hosszabb ideig nem tartózkodhatnak 
Spanyolországon kívül. A petíció benyújtója kifejti, hogy azért nem tartózkodott 
Spanyolországban, mert sürgős látogatást tett a Brazíliában kórházi kezelés alatt álló lányánál, 
valamint hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat nem sikerült elküldenie az illetékes 
spanyol hatóságoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

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, és az 
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uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, valamint 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 rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően. Ez a jogszabály közös szabályokat és elveket határozott meg, 
amelyeket valamennyi nemzeti hatóságnak figyelembe kell vennie a nemzeti jog alkalmazása 
során. Ezen szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazásakor ne 
sérüljön az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapvető elve. 

A petíció benyújtója a spanyol szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozik, amelyek 
előírják, hogy a spanyolországi munkanélküli ellátásra való jogosultság megőrzéséhez az 
uniós polgárok megfelelő igazolás hiányában 15 napnál hosszabb ideig nem tartózkodhatnak 
Spanyolországon kívül. A petíció benyújtója elhagyta Spanyolországot és három hónapig 
Brazíliában tartózkodott, hogy beteg lányával lehessen. Munkanélküli ellátását 
felfüggesztették, mivel a petíció benyújtója nem tartózkodott Spanyolországban.

A szociális biztonsági koordinációról szóló uniós szabályok ezt az esetet nem szabályozzák. 
Ezért a nemzeti jogalkotóra tartozik a munkanélküli ellátás igénybevételi feltételeinek 
meghatározása. Általánosságban a jogalkotók a munkanélküli ellátás folyósítását az adott 
országban való tartózkodáshoz és a foglalkoztatási szolgálatok számára való rendelkezésre 
álláshoz kötik. Elsősorban az érintett nemzeti intézményre vagy a nemzeti bíróságra tartozik 
annak értékelése, hogy az adott személynek megfelelő oka volt-e Spanyolország területének 
elhagyására. A Bizottság nem helyettesítheti a nemzeti szinten elvégzendő vizsgálatokat. 

Következtetés

A szociális biztonsági koordinációról szóló uniós szabályok ezt az esetet nem szabályozzák. 
Elsősorban az érintett nemzeti intézményre (azaz az INEM-re) tartozik annak értékelése, hogy 
az adott személynek megfelelő oka volt-e Spanyolország területének elhagyására. A Bizottság 
nem helyettesítheti a nemzeti szinten elvégzendő vizsgálatokat. 

A petíció benyújtójának azt kell tanácsolni, hogy ne mulassza el a nemzeti eljárások szerinti 
intézkedésre vonatkozó határidőket.


