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munkavállalók állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Észak-Írországban rendelkezik lakóhellyel, kifogásolja a 
munkavállalók nyilvántartását szolgáló brit rendszert (WRS), amelyet 2004-ben, az Európai 
Unió bővítése évében vezettek be.  A petíció benyújtója a rendszert megkülönböztető jellegű 
intézkedésnek tekinti, amelynek abban az esetben van jelentősége, ha a külföldi 
munkavállalóknak szociális juttatásokra van szükségük.  A petíció benyújtója súlyos 
egészségügyi problémákkal küzd, amelyeket véleménye szerint nem vesznek elég komolyan, 
ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. július 18.

A petíció benyújtója lengyel állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él, ahol korábban 
tehergépjármű-vezetőként dolgozott. Állítása szerint az Egyesült Királyság munkavállalói 
nyilvántartási rendszere (WRS) diszkriminatív, és a migráns munkavállalók nem kaptak 
tájékoztatást a nyilvántartásba vételi kötelezettségről, amelynek akkor is jelentősége van, 
amikor szociális ellátást igényelnek. Azt állítja továbbá, hogy 2009 júniusa óta 
hátproblémáktól szenved, és úgy véli, hogy egészségi állapota megakadályozza abban, hogy 
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bármilyen munkát végezzen, de az ellátásokkal foglalkozó hivatal orvosa munkaképesnek 
nyilvánította, és keresőképtelenségi ellátását leállították. Ezenkívül azt is kifogásolja, hogy 
lakhatási támogatását is leállították.

A petíció benyújtója 2011 márciusa óta folyamatosan nyújt be a Parlamentnek egy nemzeti 
bírósággal folytatott levelezésével kapcsolatos további dokumentumokat, amelyek témája a 
petíció benyújtója által egy nemzeti bíró ellen benyújtott kereset, annak a korábbi 
munkaadójával szemben indított ügyben tanúsított helytelen magatartása miatt. Az alperes az
ügyész és az ügyvéd ellen is panaszt tett. 

A Bizottság észrevételei

Munkavállalói nyilvántartási rendszer

Az uniós jog általánosan feljogosítja az uniós polgárokat arra, hogy munkavégzés céljából 
szabadon egy másik tagállamba költözzenek, anélkül hogy ehhez munkavállalási engedélyre 
lenne szükség. Az EU-hoz 2004. május 1-jén csatlakozott 10 tagállam közül 8 tagállam (EU-
8) csatlakozási szerződésében vállalt átmeneti szabályok alapján azonban ezt a jogot a többi 
uniós tagállam az EU-8 állampolgárait illetően átmenetileg korlátozhatja. Ilyen szabályokban 
többnyire az EU múltbeli bővítései során is mindig megállapodtak, és ezek célja a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó uniós jog fokozatos bevezetése a munkavállalók 
hirtelen beáramlása miatti munkaerő-piaci zavarok elkerülése érdekében. Az Egyesült 
Királyság élt ezzel a lehetőséggel, és 2011. április 30-ig előírta a 8 országból származó, az 
Egyesült Királyságban munkát vállalni kívánó munkavállalóknak, hogy díj fizetése ellenében 
vetessék magukat nyilvántartásba a WRS-ben. 

A petíció benyújtójának álláspontjával ellentétben annak előírása a lengyel munkavállalók 
számára, hogy nyilvántartása kell vetetniük munkájukat, az uniós jog rendelkezései szerint 
nem volt az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés. Az EU-8 állampolgárai 2011. május 
1. óta az EU-n belüli munkavállalókkal azonos módon, teljes mértékben élhetnek a szabad 
mozgáshoz való joggal.

Keresőképtelenségi ellátás

Az átmeneti szabályok nem teszik lehetővé a tagállamok számára, hogy a szociális biztonsági 
ellátások, így például a keresőképtelenségi ellátás tekintetében az állampolgárság alapján 
eltérjenek az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós jogtól. A petíció benyújtójának 
keresőképtelenségi ellátását viszont úgy tűnik, hogy nem amiatt állították le, hogy nem az 
Egyesült Királyság állampolgára vagy hogy a WRS hatálya alá tartozik, hanem azért, mert 
nem minősül munkaképtelennek. Ezért az ellátás leállítása – szemben a petíció benyújtójának 
álláspontjával – nem ellentétes az uniós joggal, mivel az ellátásokra való jogosultság feltételei 
az egyes tagállamok felelősségi körébe tartoznak, és ezeket egyedül a nemzeti jog határozza 
meg. Mivel a keresőképtelenségi ellátásoknak jellemzően feltétele a munkaképtelenség, a 
petíció benyújtójának a nemzeti szinten elérhető jogorvoslatokkal kell élnie, ha megítélése 
szerint munkaképtelen, és az ellátásra jogosultnak kellene lennie.

Lakhatási támogatás
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A petíció benyújtója 2011 januárjában és februárjában további dokumentumokat nyújtott be, 
amelyek tanúsága szerint azért állították le lakhatási támogatását, mert az Egyesült Királyság 
hatóságainak megítélése szerint nem felelt meg a nemzeti jogban meghatározott egyik 
jogosultsági kritériumnak, amely úgy szól, hogy az uniós állampolgároknak meghatározott 
joggal kell rendelkezniük a tartózkodásra, mint amilyen például a munkavállalóként való 
tartózkodás joga. 

Az uniós jog szerint a migráns uniós munkavállalók jogosultak arra, hogy az 
állampolgárokkal egyenlő bánásmódban részesüljenek a szociális támogatáshoz – így a 
lakhatási támogatáshoz – való hozzáférést illetően. A 2004/38/EK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott feltételek mellett az az uniós migráns munkavállaló is 
megtarthatja a munkavállalói jogállását, aki már nem dolgozik, és ekkor is jogosult a 
Szerződés hatókörén belül az egyenlő bánásmódra. A petíció benyújtója azonban már nem 
dolgozik. Úgy tűnik, hogy úgy sem tekinthető, mint aki megtartotta munkavállalói jogállását,
ha tényleg a WRS-ben való nyilvántartásba vétel nélkül dolgozott az Egyesült Királyságban, 
amire az általa benyújtott egyes dokumentumok következtetni engednek: minthogy az 
átmeneti szabályok szerint az Egyesült Királyság kérhette a lengyel állampolgárokat, hogy 
vetessék magukat nyilvántartásba, ez azt jelenti, hogy a petíció benyújtója nem legálisan 
dolgozott az Egyesült Királyságban. A Bizottság álláspontja szerint így nem hivatkozhat a 
fenti uniós jogszabályra azzal szemben, hogy nem minősül a lakhatási támogatásra 
jogosultnak.

A 2011. március óta benyújtott további dokumentumok

Egy nemzeti bíró, ügyész és ügyvéd ellen helytelen magatartás miatt indított keresetek teljes 
mértékben a nemzeti jogra tartozó ügyek. 

Következtetés

A petícióból nem derül ki az uniós jog megsértése, az a nemzeti jogra tartozó ügyeket érint.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. március 16.

Az eredeti petíciója mellett a benyújtó továbbra is kiegészítő leveleket küld, amelyekben 
részletesen leírja véleményét az általa indított, folyamatban lévő különféle nemzeti bírósági 
eljárások és egyéb eljárások aspektusairól. Megismétli eredeti panaszát, amely szerint a 
lakásügyi hivatal és a bíró diszkriminációt alkalmaznak vele szemben azzal, hogy nem 
fogadják el lakhatási támogatás iránti kérelmét. 

Mivel a petíció benyújtója csak megismétli korábbi panaszát, amely szerint ő jogosult 
lakhatási támogatásra, a Bizottság is csak megismételni tudja a korábban adott tájékoztatást, 
amely szerint a petíció benyújtója személyes körülményei miatt nem támaszkodhat az uniós 
jog azon rendelkezésére, hogy a migráns uniós munkavállalók vagy a migráns uniós 
munkavállalóknak minősülők jogosultak arra, hogy az állampolgárokkal egyenlő 
bánásmódban részesüljenek a szociális támogatáshoz – így a lakhatási támogatáshoz – való 
hozzáférést illetően.
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A jogosultság általában attól függ, hogy az illető megfelel-e a nemzeti jogban rögzített 
feltételeknek. A támogatásokra való jogosultsággal kapcsolatos nemzeti jognak összhangban 
kell lennie az uniós joggal, ám a lakhatási támogatás vonatkozásában a Bizottság már vázolta, 
hogy a petíció nem utal az uniós jog megsértésére. Ennélfogva végső soron a nemzető 
bíróságnak kell az adott eset egyedi körülményeit figyelembe véve döntenie arról, hogy a 
petíció benyújtója megfelel-e a lakhatási támogatás vonatkozásában a nemzeti jogrend által 
előírt feltételeknek. 

A további levelek nem tartalmaznak olyan elemet, amely alapján a Bizottság 
megváltoztathatná a korábbi közleményben elfoglalt álláspontját. 


