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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Özvegy Leonardo Lucia Barbera olasz állampolgár által benyújtott
0260/2011. számú petíció a nyugdíjjogosultság tiszteletben tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy Belgiumban élő olasz állampolgár, férje 1968-ban bekövetkezett 
halála után özvegyi nyugdíjminimumban részesült, amelyet az ennai (Olaszország) 
társadalombiztosítási intézet (INPS) folyósított a számára. Ezt a nyugdíjat újraszámították és 
1999. június 1-jével csökkentették az összegét, amikor elkezdték folyósítani számára a belga 
nyugdíjat.  A petíció benyújtója szerint ez az újraszámítás ellentétes az 1408/71/EGK 
rendelettel, és egy római bíróság 2002. január 28-i ítéletében módosította.

A petíció benyújtója felpanaszolja, hogy az országos társadalombiztosítási intézet nem vette 
figyelembe az ítéletet, sokadik alkalommal újraszámította a nyugdíjat, és most 5 423,76 euró 
visszafizetését kéri a 2006. január 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A Bizottság észrevételei

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 



PE478.559v01-00 2/3 CM\887605HU.doc

HU

tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és az 
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, valamint a 883/2004/EK rendelet 
közös szabályokat és elveket bevezető rendelkezéseit, amelyeket valamennyi nemzeti 
hatóságnak figyelembe kell vennie a nemzeti jog alkalmazása során. E szabályok biztosítják, 
hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazásakor ne sérüljön az egyenlő bánásmód és 
a megkülönböztetésmentesség alapvető elve. 

A petíció benyújtását követően a Bizottság kapcsolatba lépett a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság olasz tagjával, aki 2011. október 
7-i levelében így válaszolt: 

„A petíció benyújtója 1968. május 1. óta kap özvegyi nyugdíjat. E nyugdíj 1999. május 5-éig 
a szabályoknak megfelelően emelkedett az előírt minimálnyugdíj szintjére. 1999 júniusától a 
belga intézmény által fizetendő özvegyi nyugdíj megítélése nyomán a kérdéses nyugdíjat az 
1247/92/EGK rendelettel összhangban, az INPS főigazgatóságának 1992. október 29-i 17594-
es számú közleményében megfogalmazott szabályok alapján újraszámították.  A juttatás 
újraszámítása a minimálnyugdíj összegéig történő kiegészítés jogosulatlan kifizetése 
következtében 2 247,18 euró összegű túlfizetést eredményezett, melyről a kedvezményezettet 
megfelelően tájékoztatták.  Az érintett nyugdíjas 2000. június 19-én fellebbezést nyújtott be 
az újraszámítás ellen a sedei tartományi bizottságnál, melyet az a 2001. október 4-i 
meghallgatás során elutasított. 2001. február 7-én a nyugdíjas keresetet nyújtott be a 
bíróságon, melynek eredményeképp megszületett a 2084/2002-es ítélet, amelyet a római 
körzeti jogi hivatal 2002. április 4-én továbbított, és amely 2002. május 13-án érkezett be az 
ennai irodába.  

Megjegyzendő, hogy az ítélet nem tartalmazta a nyugdíjas születési dátumát, ezért a hivatal 
kérte a hiányzó adatok pótlását az esetleges névazonosságból adódó félreértések elkerülése 
érdekében. 

2011. május 31-én a nyugdíjast értesítették a 2010. május 28-i kiegészítés folyományaként 
keletkezett 5 423,76 eurós túlfizetés tényéről. A jogosulatlan kifizetés oka az volt, hogy a 
társadalombiztosítási intézet külföldi képviselete helytelen elektronikus adatokat közölt a 
külföldi jövedelemről szóló adatlapon a 2006-os és a 2007-es évre vonatkozóan, amelyek 
esetében összekeverték a közvetlen nyugdíjat az özvegyi nyugdíjjal. 

2011. október 5-én a nyugdíjat a kérdéses ítélet alapján újraszámították, és a jövedelemre 
vonatkozó adatlapokon történt adatközlési hibát kijavították. 
Ez azt jelenti, hogy a 2011. novemberi kifizetéssel kezdődően a juttatást az új összegre 
(287,87 euró) fogják kiigazítani 

Azt is meg kell jegyezni, hogy az INPS a már megkezdett végrehajtási eljárás lefolytatására és 
végeredményére való tekintettel a fenti okokból keletkezett tartozás behajtása végett és a 
kifizetések egészének átvételére vonatkozó nyilatkozatnak a nyugdíjas érdekeit képviselő 
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ügyvédi iroda általi benyújtásáig befagyasztotta az 1999. június 1. és 2011. október 31. 
közötti időszakban keletkezett hátralékokat.” 

A Bizottság megjegyzi, hogy az olasz hatóságok megerősítették, hogy a nyugdíj az olasz 
bíróság 2002-es ítéletével összhangban lett újraszámítva. Az 1999. június 1. és 2011. október 
31. közötti időszakban keletkezett hátralékokat illetően az olasz hatóságok közölték, hogy a 
befagyasztás célja a 2006-os és a 2007-es évre jogosulatlanul kifizetett összegek behajtása.

A petíció benyújtójának az olasz intézmény által alkalmazott visszamenőlegességre 
vonatkozó panaszával kapcsolatban kiemelendő, hogy az uniós jog csak a szociális biztonsági 
rendszereket illető nemzeti rendelkezések koordinációját tudja garantálni. Amint azt az 
Európai Bíróság 2003. június 19-i, a C-34/02 számú („Pasquini”) ügyben hozott ítéletében 
kihangsúlyozta, amennyiben a nemzeti jog megfelel az Unió egyenértékűségi elvének 
(melynek értelmében a nemzeti szabályok a közösségi szabadság gyakorlásából fakadó 
helyzeteket legalább olyan kedvező elbánásban részesítik, mint a kizárólagosan belső 
illetőségű ügyeket) és hatékonysági elvének (mely szerint a nemzeti szabályok nem 
lehetetleníthetik el vagy tehetik túlzottan bonyolulttá az uniós származással járó jogok 
gyakorlását), a jogosulatlan kifizetések nyomán kialakult helyzetekre kizárólag a nemzeti jog 
alkalmazható.  

Következtetés 

A Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján nem talált az uniós jog megsértésére utaló 
jelet.


