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töredéknyugdíjra vonatkozó dán rendelkezésekről, és ezzel összefüggésben a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
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1. A 0595/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 18 évig lakott Dániában, felhívja a figyelmet a nyugdíjazásra 
vonatkozó dán szabályokra, amelyek értelmében azoknak az éveknek a száma alapján 
lehet nyugdíjjogosultságot szerezni, amelyek során egy személy állandó lakhellyel 
rendelkezett Dániában. Nincs jelentősége annak, hogy az érintett személynek volt-e 
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munkája vagy fizetett-e adót. Amennyiben az érintett személy nem rendelkezett 
Dániában lakhellyel a törvényben meghatározott ideig, akkor csökkentett összegű 
nyugdíjat, úgynevezett töredék nyugdíjat (brøkpension) folyósítanak számára. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy ez a körülmény ellentmond a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet elveinek. A 
petíció benyújtója mindenekelőtt a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésére hívja fel a 
figyelmet, amely kimondja, hogy „e rendelet különös rendelkezéseire is figyelemmel az e 
rendelet hatálya alá tartozó személyeket bármely tagállam jogszabályai szerint 
ugyanolyan kötelezettségek terhelik és ugyanolyan előnyök illetik, mint az adott tagállam 
állampolgárait”, továbbá hivatkozik a rendelet 4. cikkére (A rendelet alkalmazási köre) és 
46. cikkére (Ellátások megállapítása). A petíció benyújtója ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy a csökkentett összegű nyugdíjra jogosultak Dániában viszonylagos szegénységben 
élnek, mert a korengedményes nyugdíjnak vagy az öregségi nyugdíjnak csak a 2/3 vagy 
akár csak az ½ részét folyósítják számukra, holott a rendelet 50. cikkében az áll, hogy 
„Az ellátások kedvezményezettje, akire e fejezet alkalmazandó, abban az államban, 
amelyben lakóhellyel rendelkezik és amelynek jogszabályai szerint neki ellátást kell 
biztosítani, nem részesülhet az e jogszabályokban az előző cikkeknek megfelelően a 
fizetés szempontjából figyelembe vett valamennyi biztosítási vagy tartózkodási idő 
tartamával egyenlő biztosítási vagy tartózkodási időre vonatkozóan rögzített minimális 
ellátásnál kisebb összegű ellátásban. Ezen állam illetékes intézménye szükség esetén, 
amíg e személy lakóhelye annak az államnak a területén található, e személy számára az 
e fejezet szerint járó ellátások teljes összege és a minimális ellátások összege közötti 
különbözettel egyenértékű kiegészítést fizet. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hozza meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a dán hatóságok tartsák tiszteletben az Európai Unió e területen hatályos jogi 
aktusait.

A 0799/2010. számú petíció összefoglalása
A petíció benyújtója dán állampolgár, de Dél-Schleswigből származik, ahol korábbban 
dán közszolgálati alkalmazottként a kisebbség fő szervezete, a „Dansk Skoleforening” 
(dán iskolaegyesület) alkalmazásában állt. A petíció benyújtója, aki most Dániában 
rendelkezik lakóhellyel, felhívja a figyelmet a nyugdíjazásra vonatkozó dán szabályokra, 
amelyek értelmében azoknak az éveknek a száma alapján lehet nyugdíjjogosultságot 
szerezni, amelyek során egy személy állandó lakóhellyel rendelkezett Dániában. Nincs 
jelentősége annak, hogy az érintett személynek volt-e munkája vagy fizetett-e adót. 
Amennyiben az érintett személy nem rendelkezett Dániában lakóhellyel a törvényben 
meghatározott ideig, akkor csökkentett összegű nyugdíjat, úgynevezett töredéknyugdíjat 
(brøkpension) folyósítanak számára.  A petíció benyújtója rámutat, hogy ez a körülmény 
ellentmond az egyenlőség elvének és a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet elveinek. A petíció benyújtója 
ugyanakkor felhívja a figyelmet az úgynevezett „induló támogatásra” (starthjælp), egy 
állami jövedelemhelyettesítő társadalombiztosítási támogatásra, amelyet a Dániába 2002. 
július 1. után bevándorolt személyek kapnak, és amely szégyenfolt a dán jóléti államon. 
A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hozza meg a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a dán hatóságok tartsák tiszteletben az 
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Európai Unió e területen hatályos rendelkezéseinek szövegét és szellemiségét.

Az 0815/2011. számú petíció összefoglalása
A petíció benyújtója, aki 1987 óta él Dániában, felhívja a figyelmet a nyugdíjazásra 
vonatkozó dán szabályokra, amelyek értelmében azoknak az éveknek a száma alapján 
lehet nyugdíjjogosultságot szerezni, amelyek során egy személy állandó lakóhellyel 
rendelkezett Dániában. Amennyiben az érintett személy nem rendelkezett Dániában 
lakóhellyel a törvényben meghatározott ideig, akkor csökkentett összegű nyugdíjat, 
úgynevezett töredéknyugdíjat (brøkpension) folyósítanak számára. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy ez a körülmény ellentétes a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet elveinek, egyúttal felhívja a 
figyelmet a Bíróságnak a C-236/78. ügyben hozott ítéletére (Fonds national de retraite 
des ouvriers mineurs (FNROM) kontra Giovanni Mura). A petíció benyújtója ezért arra 
kéri az Európai Parlamentet, hozza meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a dán hatóságok tartsák tiszteletben az Európai Unió e területen hatályos 
jogi aktusait és joggyakorlatát.

2. Elfogadhatóság

A 0595/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 4-én; a 0799/2010. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 5-én; a 0815/2011. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 8-án. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A 0595/2010. és a 0799/2010. számú petíciók.

A petíció benyújtói mindkét esetben rokkantsági nyugdíjban (førtidspension) részesülnek 
Dániában. Mivel bizonyos időszakban mindketten Dánián kívül éltek (az egyikük 
Lengyelországban, a másikuk Németországban született, azonban később mindketten Dániába 
költöztek), ezért a dán jogszabályok által megállapított rokkantsági nyugdíj teljes összegének 
csak egy töredékét kapják meg. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy ezek az összegek 
indokolatlan egyenlőtlen bánásmódhoz vezetnek azon az alapon, hogy egy bizonyos 
időszakban nem rendelkeztek Dániában lakóhellyel, és ez közvetett hátrányos 
megkülönböztetést jelent, amelyet tilt a 883/2004/EK rendelet 4. cikke1 (2010. május 1. előtt: 
az 1408/71/EGK rendelet 3. cikke2) és az EUMSZ 45. és/vagy 21. cikke.

A rokkantsági nyugdíjon felül mindkét petíció benyújtója kiegészítésben részesül az aktív 

                                               
1 A 988/2009/EK rendelettel (HL L 284., 2009.10.30., 43. o.) módosított, a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 
200., 2004.6.7., 1. o.)
2 A legutóbb az 592/2008/EK rendelettel (HL L 177., 2008.7.4., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.)
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szociálpolitikáról szóló dán törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke alapján, tekintve, 
hogy a teljes rokkantsági nyugdíjnak csak egy töredékét kapják meg. A petíció benyújtói 
szerint azonban a kiegészítés összegét igazságtalanul számolták ki. Véleményük szerint ennek 
összegét úgy kellene kiszámolni, hogy az az általuk kapott rokkantsági töredéknyugdíjat a 
rokkantsági nyugdíj teljes összegére egészítse ki.

Úgy vélik továbbá, hogy a 883/2004/EK rendelet 58. cikke (2010. május 1. előtt: az 
1408/71/EK rendelet 50. cikke) értelmében az illetékes dán intézmény olyan kiegészítést 
köteles fizetni, amelynek összege a rokkantsági nyugdíj teljes összege és annak kifizetett 
töredéke közötti különbözetnek felel meg.

Az egyik petíció benyújtója leírja, hogy a Dániában milyen módon adóztatták meg, miután 
Lengyelországból is rokkantsági nyugdíjat kapott. Kifejti, hogy felülvizsgálták a dán személyi 
jövedelemadóját, amelynek eredményeképpen bizonyos juttatásokat kiigazítottak. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a lengyel nyugdíjra kivetett adó összességében túl magas.

A másik petíció benyújtója azt az időtartamot említi, amikor a Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig (dél-schleswigi dán iskolaszövetség) alkalmazásában Németországban dolgozott. 
A dán jogszabályok értelmében az ilyen szolgálati időszakok bizonyos körülmények között 
dán közszolgálati munkavállalásnak tekinthetők, és ily módon beleszámítanak az öregségi 
és/vagy rokkantsági nyugdíjjogosultságok megszerzésébe. A petíció benyújtójának az 
esetében a dán intézmény megtagadta, hogy e szolgálati időszakot beszámítsa a dán 
nyugdíjjogosultságba, azon az alapon, hogy ez idő alatt a német jogszabályok alapján volt 
biztosítva.

A Bizottság észrevételei 

a. Az Európai Unió szociális biztonsággal kapcsolatos korlátozott hatásköre

Az Európai Unió a szociális biztonság terén korlátozott hatáskörre rendelkezik. Valójában –
miként azt az Európai Bíróság is számos alkalommal megerősítette1 – a Szerződések a 
tagállami jogszabályok összehangolásáról és nem a harmonizációjáról rendelkeznek. Ily 
módon engedi, hogy különbségek legyenek a tagállamok szociális biztonsági rendszerei 
között, következésképpen a tagállamokban dolgozó személyek jogai terén. A Szerződések 
nem érintik az egyes tagállamok szociális biztonsági rendszerei közötti lényegi és eljárásbeli 
különbségeket, és így a tagállamokban dolgozó személyek jogai terén meglévő 
különbségeket.

b. Az öregségi és rokkantsági ellátásokra való jogosultsági időszakok összesítésének elve

Az öregségi és a rokkantsági ellátások terén2 a szociális biztonsági rendszerek 

                                               
1 Lásd a 41/84. sz. Pinna v Caisse d'allocations familiales de la Savoie ügyben hozott ítélet (EBHT 
1986., 16. o.) 20. pontját, a C-340/94 sz. de Jaeck v Staatssecretaris van Financiën ügyben hozott ítélet (EBHT 
1997. I-495. o.) 18. pontját, a C-221/95 sz. Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs 
Indépendants v Hervein ügyben hozott ítélet (EBHT 1997. I-635. o.) 16. pontját.
2 Megjegyzendő, hogy a rokkantsági ellátásokra az ún. „A” típusú jogszabályok alapján különböző 
szabályok vonatkoznak, amely jogszabályok értelmében a rokkantsági ellátás összege független a biztosítási 
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összehangolására irányuló szabályok minden esetben azon az elven alapulnak, hogy egy 
személy, aki az élete folyamán egynél több tagállam szociális biztonsági jogszabályának 
hatálya alá tartozott, minden érintett tagállamban külön ellátásban (rendszerint nyugdíjban) 
részesül, és az adott ellátás összegének kiszámítása az érintett tagállamban eltöltött idő 
alapján történik. 

Különösen az öregségi és a rokkantsági ellátások tekintetében a legtöbb tagállam jogszabályai 
előírják, hogy az ellátási jogosultság megszerzéséhez egy bizonyos minimális biztosítási, 
szolgálati vagy tartózkodási idő felmutatása szükséges (miként Dánia esetében is). A 
883/2004/EK rendelet 6. cikkében (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 45. 
cikkének (1) bekezdésében) megállapított időszakok összesítésének elve szerint az adott 
tagállamnak az ellátásokra való jogosultság megszerzése tekintetében a szükséges mértékben 
figyelembe kell vennie a más tagállamban szerzett biztosítási, szolgálati, önálló 
vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időket (azaz amennyiben ez utóbbi 
tagállam jogszabálya szerint megszerzett összes jogosultsági idő nem éri el a minimális 
időszakot).

Fontos hangsúlyozni, hogy az időszakok összesítésének elve nem jelenti azt, hogy az egyik 
tagállamban szerzett időszakokat figyelembe kell venni egy másik tagállamban ez utóbbi 
intézménye által folyósítandó ellátás összege kiszámításának alapjaként1. A más tagállamban 
szerzett időszakoknak a nyugdíjösszeg kiszámítása céljából történő figyelembevétele azt 
jelentené, hogy az érintett személy által a szóban forgó tagállamból kapott minden egyes 
ellátás az összes tagállamban együttesen megszerzett teljes időszakon alapulna. Más szóval, 
az érintett személy különféle nyugdíjakat kapna, amelyek minden esetben a teljes szolgálati 
időn alapulnának. Itt nem csupán arról van szó, hogy ez nyilvánvalóan ellentétes lenne azzal a 
szabállyal, miszerint az Európai Unió szociális biztonsággal kapcsolatos joga nem vezethet 
oda, hogy egy adott személy ugyanazon biztosítási időszak tekintetében több helyről azonos 
jellegű ellátásban részesüljön (a 883/2004/EK rendelet 10. cikke; 2010. május 1. előtt: az 
1408/71/EGK rendelet 12. cikke), hanem arról is, hogy ez teljes mértékben érvénytelenítené a 
883/2004/EK rendelet 52. cikkében (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 46. 
cikkében) foglalt, a nemzeti ellátások kiszámításával, az úgynevezett „arányos ellátás” 
kiszámításával kapcsolatos rendelkezéseket. Ezért az időszakok összesítése és a tagállam által 
folyósítandó nyugdíj kiszámítása két külön dolog. Az időszakok 883/2004/EK rendelet 6. 
cikkével (2010. május 1. előtt: 1408/71/EGK rendelet 45. cikke (1) bekezdésével) 
összhangban történő összesítése csupán az ellátási jogosultsághoz mint olyanhoz szükséges 
minimális idő megszerzése (a jog megszerzése) tekintetében bír közvetlen jelentőséggel, az 
ellátás konkrét összegének kiszámítása tekintetében azonban nem.

A Bizottság rendelkezésére bocsátott információk szerint a rokkantsági ellátásokról szóló dán 
jogszabály értelmében azok a személyek, akik tizenöt éves koruk és a rokkantságuk kezdete 
között eltelt idő legalább négyötödében (4/5) Dániában tartózkodtak, a dán jogszabályok által 
megállapított rokkantsági nyugdíj teljes összegére jogosultak. Azok a személyek, akik tizenöt 

                                                                                                                                                  
időszaktól vagy a lakóhelytől; a 883/2004/EK rendelet VI. mellékelte konkrétan meghatározza e jogszabályokat 
– lásd a 883/2004/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdését.  Mivel a 883/2004/EK rendelet VI. melléklete 
semmilyen bejegyzést nem tartalmaz Dániára nézve, ezért ebben az esetben nem alkalmazandó.
1 A petíciókat nem érintő egyedi szabályok vonatkoznak azonban az egy évnél rövidebb időszakokra, 
lásd a 883/2004/EK rendelet 57. cikkét (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 48. cikke).
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éves koruk és a rokkantságuk kezdete között eltelt idő négyötödénél rövidebb ideig 
tartózkodtak Dániában, csupán a rokkantsági nyugdíj teljes összegének töredékét kapják. Ezt 
a töredékösszeget úgy kapjuk meg, hogy az érintett személy tizenöt éves kora és 
rokkantságának kezdete között eltelt időszakra eső dániai tartózkodásának tényleges idejét 
elosztjuk a tizenöt éves kora és rokkantságának kezdete között eltelt teljes időtartam 
négyötödével.

A dán jogszabályokban megállapított rendelkezésekkel tehát összhangban áll az, hogy a 
petíció benyújtói a teljes rokkantsági nyugdíj tizennyolc-negyvened (18/40), illetve 
huszonhét-negyvened (27/40) részét kapják, figyelembe véve, hogy a tizenöt éves koruk és 
rokkantságuk kezdete között eltelt idő négyötödnél (4/5) rövidebb ideig tartózkodtak 
Dániában. Mindkét petíció benyújtója esetében a dán rokkantsági nyugdíj megfelelő összege a 
Dániában megszerzett (tartózkodási) időszakon alapul. Ez összhangban áll az uniós szociális 
biztonsági rendszerek koordinációja terén a rokkantsági ellátásokkal kapcsolatban fent 
ismertetett elvekkel, és legfőképp a jogosultsági időszakok összesítésének elvével.

Az a tény, hogy a dán jogszabályok a dán rokkantsági nyugdíj összegének megállapítása 
tekintetében a dániai és a külföldi tartózkodási időszakokat eltérően kezelik, kétségkívül 
egyértelműen eltérő bánásmódot eredményez a lakóhely alapján. Mindazonáltal az ilyen 
eltérő bánásmód nem tekinthető összeegyeztethetetlennek az európai uniós jogszabályokkal, 
különösen az EUMSZ 21. és 45. cikkével, illetve a 883/2004/EK rendelet 4. cikkével. A 
fentiek értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló európai uniós 
jogszabály az öregségi és a rokkantsági ellátások terén éppen ezen az elven alapul, mégpedig, 
hogy jogosultság csak az érintett tagállamban ténylegesen eltöltött időszakok tekintetében 
szerezhető.

c. Az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke 
szerinti kiegészítés

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az aktív szociálpolitikáról szóló törvény 
(lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerint kiegészítést fizetnek azoknak a 
rokkantnyugdíjasoknak, akik a rokkantsági nyugdíj teljes összegének csak töredékét kapják. 
A kiegészítés nem lehet magasabb, mint a teljes rokkantsági nyugdíj és az érintett személynek 
folyósított rokkantsági töredéknyugdíj közötti különbség. Ennek összegét az általános 
szociális segély szintjén állapítják meg. A kiegészítés célja tehát egyértelműen az, hogy a 
rokkantnyugdíjasok számára egy minimális megélhetési jövedelmet biztosítsanak a 
rokkantsági töredéknyugdíjuknak a szociális segély összegének szintjére történő 
kiegészítésével.

Ezért úgy tűnik, hogy az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 
27a. cikke szerinti kiegészítés a 883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában és b) pontjában meghatározott különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás 
jellegzetességeivel rendelkezik. Az említett ellátások rendelkeznek mind a szociális 
biztonsági ellátás (amely a 883/2004/EK rendelet alkalmazási körébe tartozik), mind a 
szociális segély (amelyet a 883/2004/EK rendelet 3. cikke (5) bekezdésének a) pontja kizár e 
rendelet alkalmazási köréből) jellegzetességeivel. Mindazonáltal tekintve, hogy ez nem 
szerepel a 883/2004/EK rendelet X. mellékletében található listában, ezt nem lehet a rendelet 
értelmében vett különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásnak tekinteni (lásd a 
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883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdésének c) pontját).

Másrészről az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke 
szerinti kiegészítés úgy is tekinthető mint a 883/2004/EK rendelet 58. cikke (2010. május 1. 
előtt: az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke) értelmében vett „minimális ellátás” szintjét 
biztosító kiegészítés, ahol a minimális ellátás az általános szociális segély szintjének felel 
meg.

A Bizottság további vizsgálatokat fog folytatni az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov
om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítés pontos besorolásával kapcsolatban, és e 
tekintetben fel fogja venni a kapcsolatot a dán hatóságokkal.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az Európai Unió joga nem kötelezi arra a tagállamokat, 
hogy bizonyos szintű ellátást biztosítsanak. A fent említett elvvel összhangban a tagállamok 
nagyfokú szabadságot élveznek a szociális biztonsági jogszabályaik alapján fizetendő 
ellátások szintjének meghatározását illetően. Ezért semmi esetre sem fogadható el a petíció 
benyújtóinak azon állítása, miszerint az Európai Unió joga értelmében jogosultak az aktív 
szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítésre, 
amelynek összegét konkrétan úgy kell kiszámolni, hogy a töredéknyugdíjukat a nyugdíj teljes 
összegére egészítse ki. A kiegészítésnek a 883/2004/EK rendelettel megállapított ellátási 
kategóriákba való besorolása ebből a szempontból lényegtelen.

d. A 883/2004/EK rendelet 58. cikke szerinti „minimális ellátást” biztosító kiegészítés

Ami a petíció benyújtóinak azon állítását illeti, miszerint a 883/2004/EK rendelet 58. cikke 
(2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke) alapján teljes rokkantsági nyugdíjra 
jogosultak, a Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a rendelkezések szövegéből egyértelműen 
kiderül, hogy a „minimális ellátás” fogalmát a lakóhely szerinti tagállam nemzeti jogszabálya 
alapján kell meghatározni. Uniós szinten nem született közös – az összes tagállamban 
alkalmazandó – meghatározás a „minimális ellátás” fogalmára. Az 1408/71/EGK rendelet 50. 
cikke ezért „csak abban az esetben alkalmazandó, ha az érintett munkavállaló lakóhelye 
szerinti tagállam jogszabálya rendelkezik minimális nyugdíjról”1. Maga az európai uniós jog 
nem kötelezi a tagállamokat, hogy jogszabályaikban ilyen „minimális ellátásról” 
rendelkezzenek. Mindenesetre a 883/2004/EK rendelet 58. cikke (2010. május 1. előtt: az 
1408/71/EGK rendelet 50. cikke) értelmében vett „minimális ellátás” „csak abban az esetben 
áll fenn, ha a lakóhely szerinti állam jogszabálya külön garanciát is magában foglal, 
amelynek célja a szociális biztonsági ellátások kedvezményezettjei számára a kizárólag a 
megszerzett biztosítási időszakok és hozzájárulásaik alapján igényelhető ellátás összegét 
meghaladó minimumjövedelem biztosítása”2.

A 883/2004/EK rendelet 58. cikke (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke) 
értelmében vett „minimális ellátás” ezért csak abban az esetben áll fenn, ha a nemzeti 

                                               
1 Lásd a 64/77. sz. Mario Torri v Office national des pensions pour travailleurs salaries ügyben hozott 
ítélet (EBHT 1977., 2299. o.) 13. pontját, valamint a 22/81. sz. Regina v Social Security Commissioner, ex parte 
Norman Ivor Browning ügyben hozott ítélet (EBHT 1981., 3357. o.) 10. pontját.
2 A 22/81 sz. Regina v Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning ügyben hozott 
ítélet (EBHT 1981., 3357. o.) 15. pont
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jogszabály egy minimális megélhetési jövedelmet garantál. A fentiek értelmében az aktív 
szociálpolitikáról szóló törvény 27a. cikke a rokkantsági nyugdíj tekintetében olyan ellátásról 
rendelkezik, amely a rokkantsági töredéknyugdíjat a dán jogszabályban meghatározott 
szociális segély összegére egészíti ki. E rendelkezés meglétéből az következik, hogy a teljes 
rokkantsági nyugdíj nem tekinthető minimális megélhetési jövedelemnek, így a 883/2004/EK 
rendelet 58. cikke (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke) értelmében vett 
„minimális ellátásnak”. Következésképpen nem védhető meg a petíció benyújtóinak azon 
állítása, miszerint ez utóbbi rendelkezés értelmében egy olyan kiegészítésre lennének 
jogosultak, amely a teljes rokkantsági nyugdíj és a rokkantsági töredéknyugdíjuk közötti 
különbségnek felel meg.

e. A dán és lengyel rokkantsági nyugdíjak megadóztatása Dániában

A közvetlen adóztatást nem harmonizálták uniós szinten, és az a tagállamok hatáskörén belül 
maradt. Ami a nyugdíjak megadóztatását illeti, a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy 
mit és milyen mértékben adóztatnak meg, feltéve, hogy nem vezetnek be olyan jogszabályt, 
amely közvetlenül vagy közvetetten hátrányosan megkülönbözteti a külföldi állampolgárokat 
vagy külföldi lakosokat. Következésképpen a Bizottság nem avatkozhat be a 
nyugdíjjövedelmek dán megadóztatásának kérdésében, hacsak nem derül fény 
megkülönböztető adózási bánásmódra. A rendelkezésre bocsátott információkban a Bizottság 
nem találta semmi jelét a petíció benyújtójával szemben tanúsított megkülönböztető adózási 
bánásmódnak, és ezért semmi alapja nincs, hogy ebben az ügyben intézkedjen Dániával 
szemben.

Ezenfelül a Bizottság megjegyzi, hogy az általános nemzetközi gyakorlattal összhangban áll, 
hogy a külföldi jövedelmeket (mint a lengyel nyugdíjat) a bruttó, nem pedig a nettó összeg 
alapján adóztatják meg, majd lehetővé teszik, hogy a külföldön befizetett adót (a lengyel adót) 
levonják a véglegesen megfizetendő adóból, e módszerrel elkerülve a jövedelmek kettős 
megadóztatását (Dániában és Lengyelországban). A progresszív adórendszerhez az is 
hozzátartozik, hogy újraszámítják az adott adófizetőre alkalmazandó adót, ha kiderül, hogy 
nőtt az adófizető jövedelme. Úgy tűnik tehát, hogy Dánia e tekintetben nem tért el az általános 
adózási gyakorlattól.

f. A Németországban szerzett időszakok elismerésének megtagadása a 
nyugdíjjogosultságok dániai összesítése tekintetében

A 883/2004/EK rendelet II. címében, konkrétabban annak 11. cikke (3) bekezdésének a) 
pontjában (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában) megállapított, az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályok 
értelmében a petíció benyújtója a szociális biztonságról szóló német jogszabály hatálya alá 
tartozik, mivel Németországban foglalkoztatták. Következésképpen a petíció benyújtója olyan 
öregségi és rokkantsági biztosítási időszakokat szerzett, amelyek beleszámítanak a 
németországi szolgálati ideje alatt szerzett nyugdíjjogosultságokba. Mivel így a petíció 
benyújtója a németországi foglalkoztatásának ideje alatt nem a dán szociális biztonsági 
jogszabály hatálya alá tartozott, nem tekinthető az európai uniós joggal ellentétesnek, hogy a 
dán hatóságok nem ismerték el a szóban forgó időszakot a Dániában szerzett 
nyugdíjjogosultságokba való beszámítása céljából.



CM\899824HU.doc 9/14 PE462.649v02-00

HU

A Bizottság hozzátenné továbbá azt is, hogy az Európai Unió szociális biztonsággal 
kapcsolatos joga kifejezetten előírja, hogy ez nem vezethet olyan helyzethez, hogy egy adott 
személy ugyanazon biztosítási időszak tekintetében több helyről azonos jellegű ellátásban 
részesüljön (a 883/2004/EK rendelet 10. cikke; 2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 
12. cikke). Azonban éppen ez eset állna fenn, ha elfogadnánk a petíció benyújtójának az 
állítását, miszerint a németországi szolgálati ideje nemcsak a Németországban, hanem a 
Dániában szerzett nyugdíjjogosultságába is beleszámít.

Az európai uniós jogban rögzített ezzel kapcsolatos szabályoktól függetlenül, valamint a fent 
említett azon ténnyel összhangban, miszerint a tagállamok szabadon meghatározhatják a 
szociális biztonsági rendszerükre vonatkozó feltételeket, a tagállamok természetesen 
egyoldalúan elismerhetik egy másik tagállamban szerzett időszakokat, és beszámíthatják az 
ellátásra való jogosultságba. Az ilyen egyoldalú elismerés azonban – látszólag ez a helyzet 
Dánia esetében bizonyos külföldön, dán közszolgálati munkavállalás keretében szerzett 
időszakok tekintetében – nem tartozik az európai uniós jog alkalmazási körébe, és ezért a 
nemzeti jog kérdéskörébe tartozik. A petíció benyújtójának ezzel kapcsolatos indítványa ezért 
nem értékelhető az Európai Unió joga keretében.

Következtetés

Az európai uniós jog keretében az öregségi és a rokkantsági nyugdíjak koordinációjával 
kapcsolatban elfogadott világos koncepció alapján nem védhető meg a petíció benyújtóinak 
azon állítása, miszerint az európai uniós jog értelmében teljes rokkantsági nyugdíjra 
jogosultak. A petíció benyújtójának jövedelme tekintetében Dániában alkalmazott adózási 
bánásmód láthatólag összhangban áll az általános nemzetközi adózási gyakorlattal, és még ha 
nem is ez lett volna a helyzet, a Bizottság akkor sem jogosult beavatkozni Dániában a 
nyugdíjak közvetlen megadóztatásába, tekintve, hogy a közvetlen adózást nem harmonizálták 
uniós szinten, továbbá hátrányos megkülönböztetésre utaló jelet sem találtak. A 
nyugdíjjogosultságok összesítése tekintetében a külföldön szerzett szolgálati időszakok dán 
hatóságok általi elismerésének megtagadása is összhangban áll az európai uniós joggal. Ezért 
a Bizottság jelenleg nem lát a petíciókban semmilyen arra utaló jelet, hogy nem tartották 
volna tiszteletben az Európai Unió jogát.

E téren a jogbiztonság megteremtése érdekében a Bizottság további vizsgálatokat fog folytatni 
az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti 
kiegészítés pontos besorolásával és e besorolás jogi vonatkozásaival kapcsolatban. E 
pillanatban azonban nem valószínű, hogy e vizsgálat eredménye bármiféle hatással lenne a 
petíció benyújtóinak esetére.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

Az 595/2010., 799/2010. és 815/2011. számú petíciók

Jelen közlemény a 815/2011. számú új petícióra reagál, de egyben tájékoztatást is nyújt a 
szociális biztonsági rendszerek összehangolásához szükséges alapjogszabályokról, íly módon 
kiegészítve a Bizottságnak a fentebb említett petícióhoz hasonló 595/2010. és 799/2010. 
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számú petíciókról szóló korábbi közleményét. 

A 815/2011. számú petíció

A 815/2011. számú petícióban felvázolt helyzet hasonló a másik két petícióban 
megfogalmazott szituációhoz. A petíció benyújtója 1950-ben született lengyel állampolgár, 
aki 1987 júniusa óta tartósan Dániában él. 2007 márciusában a dán rokkantsági nyugdíj teljes 
összegének 23/40-ed részét ítélték meg számára. A petíció benyújtója szerint ez ellentétes az 
uniós jogszabályokkal. Véleménye szerint például egy olyan személy, aki 18 évesen költözött 
Dániába és 26 éves korában jogosulttá vált a dán rokkantsági nyugdíjra, megkapná a dán 
rokkantsági nyugdíj teljes összegének 36/40-ed részét. Ezzel szemben a petíció benyújtója 37 
évesen jött Dániába, és csak 23/40-ed részét kapta meg a dán rokkantsági nyugdíj teljes 
összegének annak ellenére, hogy körülbelül 20 éve él Dániában, vagyis kétszer annyi ideje, 
mint a példában említett személy. Véleménye szerint ez a helyzet logikátlan és igazságtalan.

A petíció benyújtója azt is jelezte, hogy mielőtt Dániába érkezett, 19 évig rendelkezett 
biztosítással Lengyelországban. Úgy véli, hogy az időszakok összesítésének elve szerint ezt 
az említett biztosítási időszakot is figyelembe kellene vennie a dán hatóságoknak a 
rokkantnyugdíja kiszámításakor. Felhívja a figyelmet a Bíróságnak a 236/78. számú Fonds 
national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v Giovanni Mura1 ügyben hozott 
ítéletére, és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság 
H6. számú határozatára2, különösen annak 2. preambulumbekezdésére.

Mindenekelőtt a Bizottság utalni kíván a Petíciós Bizottságnak az 595/2010. és a 799/2010. 
számú petíciókkal kapcsolatos első közleményére. 

A Bizottság azt szeretné különösen hangsúlyozni, hogy két külön dolog az időszakok 
összesítése és egy tagállam által folyósítandó nyugdíj kiszámítása. Az időszakok 
883/2004/EK rendelet 6. cikkével3 (2010. május 1. előtt: 1408/71/EGK rendelet 45. cikke (1) 
bekezdésével4) összhangban történő összesítése csupán az ellátási jogosultsághoz mint 
olyanhoz szükséges minimális idő megszerzése (a jog megszerzése) tekintetében bír 
közvetlen jelentőséggel, az ellátás konkrét összegének kiszámítása tekintetében azonban nem. 
Más szóval az uniós jogszabályok értelmében az időszakok összesítésének elve nem kötelez 
egy tagállamot arra, hogy más tagállamban szerzett időszakok alapján folyósítson nyugdíjat. 
A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság H6. számú 
határozatában5, amelyre a petíció benyújtója utal a 851/2011. számú petíciójában, nem 

                                               
1 236/78. sz. Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v Giovanni Mura ügy (EBHT 
1979. 1891. o.)
2 A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság 2010. december 16-i 
H6. sz. határozata a 883/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti időszakok összesítésére vonatkozó egyes elvek 
alkalmazásáról, HL C 45, 2011.2.12., 5. o.
3 A legutóbb az 1244/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 338., 2010.12.22., 35. o.) módosított, a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 200., 2004.6.7., 1. o.).
4 A legutóbb az 592/2008/EK rendelettel (HL L 177., 2008.7.4., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.)
5 Lásd fentebb a 8. megjegyzést.
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szerepel semmi olyan, amely alapján kétségbe lehetne vonni ezt az elvet1.

Ezért amennyiben a petíció benyújtója (a másik két benyújtóval együtt) azon a véleményen 
van, hogy a petíció benyújtója által Lengyelországban szerzett időszakot figyelembe kellene 
vennie a dán hatóságoknak a számára folyósítandó teljes dán rokkantsági nyugdíj töredékének 
megállapításakor, úgy ennek a meglátásnak nincs alapja az uniós jogszabályokban. A 
Bizottság arra is szeretne rámutatni – ahogyan azt az 595/2010. és 799/2010. számú petíciók 
esetében is tette –, hogy a 815/2011. számú petíció benyújtója is nagy valószínűséggel jogot 
formálhat a lengyel rokkantsági nyugdíjra az általa Lengyelországban szerzett biztosítási 
időszakok alapján, feltéve, ha megfelel a lengyel jogszabályok további feltételeinek, például 
ami a rokkantság fennállásának tényét illeti. Ha a Lengyelországban szerzett időszakot is 
figyelembe vennék a számára folyósítandó teljes dán rokkantsági nyugdíj töredékösszegének 
megállapításakor, akkor a petíció benyújtója ténylegesen jogosult lenne arra, hogy egy és 
ugyanazon időszakra vonatkozóan két különböző nyugdíjat kapjon. Azonban itt nem csupán 
arról van szó, hogy ez nyilvánvalóan ellentétes lenne azzal a szabállyal, miszerint az Európai 
Unió szociális biztonsággal kapcsolatos joga nem vezethet oda, hogy egy adott személy 
ugyanazon biztosítási időszak tekintetében több helyről azonos jellegű ellátásban részesüljön 
(a 883/2004/EK rendelet 10. cikke; 2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 12. cikke), 
hanem arról is, hogy ez teljes mértékben érvénytelenítené a 883/2004/EK rendelet 52. 
cikkében (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 46. cikkében) foglalt, a nemzeti 
ellátások kiszámításával, az úgynevezett „arányos ellátás” kiszámításával kapcsolatos 
rendelkezéseket.

Továbbá a 815/2011. számú petíció benyújtója felhívja a figyelmet a Bíróságnak a 236/78. 
számú Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) v Giovanni Mura2 ügyben 
hozott ítéletére, amely azonban az ő ügyének vonatkozásában nem releváns. Az említett ítélet 
a tagállamok jogszabályaiban foglalt szociális biztonsági ellátások közötti átfedések 
megelőzését célzó szabályok alkalmazását illetően született annak az ügynek a kapcsán, 
amelyben különböző időszakok alapján, a belga és a francia törvények értelmében két 
rokkantsági nyugdíj folyósítása történt meg.

Végül a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet az 595/2010. és 799/2010. számú petíciókkal 
kapcsolatban kiadott közleményében található, a dán törvények szerinti teljes dán rokkantsági 
nyugdíj töredékösszegének megállapítására vonatkozó leírásra. Ezt a töredékösszeget úgy 
kapjuk meg, hogy az érintett személy tizenöt éves kora és rokkantságának kezdete között 
eltelt időszakra eső dániai tartózkodásának tényleges idejét elosztjuk a tizenöt éves kora és 
rokkantságának kezdete között eltelt teljes időtartam négyötödével. E számítási módszer 
alapján nyilvánvalóan nem a dániai tartózkodás teljes időtartama a döntő, hanem a személy 
tizenöt éves korával kezdődő és a dán rokkantsági nyugdíjra való jogosultság napján véget érő 
teljes „kockázati” időtartam töredékösszege, amely időszak alatt a személy dániai lakóhellyel 
rendelkezik. A 815/2011. számú petíció benyújtója esetében a dán rokkantsági nyugdíj teljes 
                                               
1 A Bizottság megjegyzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási 
bizottság H6. sz. határozatának 2. preambulumbekezdése, amelyre a 815/2011. sz. petíció benyújtója is felhívja a 
figyelmet, így hangzik: „A 883/2004/EK rendelet 6. cikke rendelkezik az időszakok összeszámításának elvéről. 
Az elvet egységes módon kell alkalmazni, amely magában foglalja azon időszakok összesítését is, amelyek a 
nemzeti jogszabályok értelmében csak az ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve az ellátás összegének 
kiszámítása tekintetében számításba vehető időszakok.”
2 Lásd fentebb a 8. megjegyzést.
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összegének 23/40-ed részét állapították meg, amely döntés bizonyosan e jogszabályoknak 
megfelelően született.  Akárcsak az 595/2010. és 799/2010. számú petíciók esetében, a szóban 
forgó dán rokkantsági nyugdíj összegét is a petíció benyújtója által a Dániában töltött 
tartózkodási idő alapján állapítják meg.  A Bizottság hangsúlyozza, hogy ez összhangban áll a 
rokkantsági ellátások terén az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának 
alapelveivel, és legfőképp a jogosultsági időszakok összesítésének elvével.

Az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti 
kiegészítés

A Bizottság a 595/2010 és a 799/2010 petícikóra való korábbi válaszaiban jelezte, hogy 
további vizsgálatokat fog folytatni az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv 
socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítés pontos besorolásával kapcsolatban, és e 
tekintetben fel fogja venni a kapcsolatot a dán hatóságokkal.

Mindenekelőtt a Bizottság hangsúlyozza, hogy az Európai Unió joga nem kötelezi arra a 
tagállamokat, hogy bizonyos szintű járulékot biztosítsanak. Azon elvvel összhangban, 
miszerint az Európai Unió hatásköre a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek 
koordinálására korlátozódik, a tagállamok nagyfokú szabadságot élveznek a szociális 
biztonsági jogszabályaik alapján fizetendő járulékok szintjének meghatározását illetően. 
Ennek következtében amennyiben a peticiót benyújtók továbbra is azt állítják, hogy az 
Európai Uniós jog feljogosítja őket egy bizonyos módon számolt, az aktív szociálpolitikáról 
szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítésre vagy egy bizonyos 
egyösszegű járulékra (a lehetőségek bármilyen kombinációjában) – annak nincs alapja az 
Európai Uniós jogban. A kiegészítés járulék-kategóriákba való besorolása a 883/2004/EK 
rendelet szerint ebből a szempontból teljesen lényegtelen.

A Bizottság vizsgálatai kiderítették, hogy az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om 
aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítés nem tekinthető a 883/2004/EK rendelet 58. 
cikke (2010. május 1. előtt: az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke) értelmében vett „minimális 
ellátás” szintjét biztosító kiegészítésnek. A 1408/71/EGK rendelet megfogalmazása szerint 
„[a lakóhelye szerinti tagállamban, amelynek jogszabályai szerint] az e fejezetnek megfelelően 
a kifizetéshez figyelembe vett valamennyi idő tartamával megegyező biztosítási vagy 
tartózkodási időszakra megállapított minimális ellátásnál kisebb összegű ellátásban.” Ezért 
logikusan egy ilyen „minimális ellátás” csak ott létezhet, ahol a kérdéses tagállam jogszabálya 
bizonyos időtartamokhoz eltérő összegű járulékokat biztosít. Nem ez a helyzet a dán 
rokkantsági jogszabályok esetében, amely csak egyszeri járulékra jogosít egy bizonyos 
időtartamra vonatkozóan.

Az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti 
kiegészítés szerint a rokkantsági nyugdíj-kiegészítést az a személy veheti fel, aki két 
különböző támogatási szintű megélhetési jövedelemben részesül: az ún. „kezdeti segélyben” 
(starthjaelp) és az ennél magasabb „pénzbeli segélyben” (kontanthjaelp). A dán hatóságok 
által a Bizottság rendelkezésére bocsátott információk szerint a „kezdeti segély” helyett a 
„pénzbeli segélyre” való jogosultság feltétele, hogy a támogatást megpályázó személy az 
elmúlt nyolc évből legalább hétben Dániában rendelkezzen lakhellyel, valamint az elmúlt 
nyolc évben két év és hat hónap teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő folyamatos 
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állásban ott is alkalmazzák. Az utóbbi feltétel csak 2013 nyarától és kizárólag a 2006 nyara 
óta Dániába érkezett személyekre vonatkozik. Ez a két feltétel nem vonatkozik az EU/EGT 
állampolgáraira, amennyiben az Európai Uniós jogszabályok szerint segélyre jogosultak, 
kiváltképp a 492/2011/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének1 fényében. A gyakorlati 
alkalmazást tekintve ez azt jelenti, hogy az EU migráns munkavállalóinak joguk van más 
tagállamokban is tartózkodni és munkát vállani, ami a Dániában való tartózkodással 
egyenértékű.

A más tagállamokban való tartózkodás és munkavállalás elismerését figyelembe véve a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy az alacsonyabb „kezdeti segély” helyett a „pénzbeli segély” 
szerinti támogatási szintre való jogosultság kiegészítő feltételei nem állnak szemben az 
Európai Uniós joggal.

A Bizottság úgy véli, amennyiben az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv 
socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítést a „kezdeti segély” szintje alapján állapítják meg, 
akkor ez rendelkezik a 883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában és b) pontjában meghatározott különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás 
jellegzetességeivel. És ez valóban kiegészítő, helyettesítő vagy kisegítő fedezetet nyújt a 
rokkantság (melyet a 883/2002/EK rendelet 3 cikke (1) bekezdésének c) alpontja említ) 
kockázataira és a kérdéses személynek minimum megélhetési jövedelmet biztosítson a dániai 
gazdasági és társadalmi helyzetre is figyelemmel (a 883/2002/EK rendelet 70 cikke (1) 
bekezdése a) pontjának i. alpontja). A magasabb szintű „pénzbeli segély” (kontanthjælp) 
azonban többet garantál, mint a dán jogszabályok szerint (tehát az általánosságban vett 
szociális segítségnyújtási kontextusban is) általánosan megállapított minimum megélhetési 
jövedelem, azaz  a „kezdeti segély” (starthjælp).  Továbbá a kiegészítést kizárólag az 
általános állami terhekből finanszírozzák a 883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdésének 
b) pontja szerint.

Azonban mivel az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke 
szerinti kiegészítés nem található meg a 883/2007/EK rendelet X. mellékletében, a 
883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint nem tekinthető különleges, 
nem járulékalapú pénzbeli ellátásnak. Ezért a 883/2004/EK rendelet 70. cikke (3) 
bekezdésében lefektetett kivételek nem vonatkoznak rá. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a 
883/2004/EK rendelet 7. cikke nem vonatkozik a kiegészítésre és az erre való feljogosítást 
ezért nem lehet korlátozni a Dániában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőkre. A 
Bizottság véleménye szerint a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiegészítést azoknak is ki 
kell fzetni, akik Dániából kapják a rokkantsági nyugdíjt, azonban Dánián kívül tartózkodnak.

A Bizottság szeretné külön hangsúlyozni, hogy a ténymegállapítás – melyet a dán 
hatóságokkal is közölt – semmilyen jelentőséggel nem bír a petíciót benyújtók eseteire. 
Mindannyian dániai lakosok. A Bizottság emlékeztet arra, hogy az aktív szociálpolitikáról 
szóló törvény (lov om aktiv socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítés ezen besorolása 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a petíciót benyújtók jogosultak lennének egy bizonyos módon 
kiszámított kiegészítésre, vagy egy bizonyos egyösszegű járulékra (vagy ezek bármilyen 
kombinációjára). A kiegészítésnek a 883/2004/EK rendelettel megállapított ellátási 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. április 5-i 492/2011/EU rendelete a munkavállalók Unión 
belüli szabad mozgásáról (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.):
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kategóriákba való besorolása ebből a szempontból teljesen lényegtelen.

Következtetés

Az Európai Uniós jog nem kötelezi a tagállamokat, hogy egy másik tagállamban eltöltött 
időszak alapján fizessenek nyugdíjat. Azt sem követeli meg a tagállamoktól, hogy egy 
bizonyos szintű járulékot fizessenek. Ezért az Európai Uniós jogszabályok nem jogosítják fel 
a petíció benyújtóit arra, hogy egy bizonyos összegű járulékban részesüljenek (bármilyen 
kombinációban). A petíció így nem utal olyan helyzetre, mely ellentmondana az Európai 
Uniós jognak.

A Bizottság úgy véli, amennyiben az aktív szociálpolitikáról szóló törvény (lov om aktiv 
socialpolitik) 27a. cikke szerinti kiegészítést a „kezdeti segély” szintje alapján állapítják meg, 
akkor ez rendelkezik a 883/2004/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában és b) pontjában meghatározott különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás 
jellegzetességeivel. Mindazonáltal tekintve, hogy ez nem szerepel a 883/2004/EK rendelet X. 
mellékletében található listában, a rokkantsági járulékokról szóló 883/2004/EK rendelet 
szabályai vonatkoznak rá, legfőképpen a 883/200/EK rendelet 7 cikkében foglalt, a 
lakóhellyel kapcsolatos kikötések eltörlése. Ez azonban nem vonatkozik a petíciót 
benyújtókra, mivel ők Dániában élnek.

Összefoglalva, a Bizottság megállapítja, hogy a három közül egyik petíció sem utal az 
Európai Uniós jogszabályok helytelen alkalmazására. 

A Bizottság hozzá kívánja tenni azt, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról 
szóló Európai Uniós jogszabályok fent, valamint az 595/2010 és a 799/2010 számú petíciókra 
adott első válaszaiban említett elvei alapvető jellegűek, amelyek az Európai Unió szociális 
biztonsági rendszerek koordinációját érintő politikájának lényegét alkotják, ezért ezek 
vélhetőleg nem fognak megváltozni.


