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1. A petíció összefoglalása

A petíció a 2010. július 30-i 122. számú olasz törvénnyel kapcsolatos, amely a nyugdíjak 
folyósításának esedékességét az ún. „belépési ablakok” függvényében állapítja meg. A petíció 
benyújtója szerint e jogszabály nincs összhangban az EU által a nyugdíjrendszerekre 
vonatkozóan megfogalmazott koordinációs célkitűzésekkel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a módosított és a 2010. júliusi 122. sz. törvénnyé 
átalakított 2010. évi 78. sz. olasz törvényerejű rendelet 12. cikkére. Ennek szövege előírja, 
hogy 2011. január 1-jétől az öregségi nyugdíjhoz szükséges minimális hozzájárulást 
felhalmozó személyek számára a szükséges követelmények teljesítése után 12 hónappal 
kezdődően fizetnek nyugdíjat (ez az ún. „hozzáférési ablak”). A petíció benyújtója szerint e 
jogszabály nincs összhangban az EU által a nyugdíjrendszerekre vonatkozóan 
megfogalmazott koordinációs célkitűzésekkel.

A Bizottság észrevételei 
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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, 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, 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 alapvető 
elve. 

A 883/2004/EK rendelet nem tartalmaz a nyugdíjkorhatárt vagy azt a dátumot szabályozó 
rendelkezést, amikor a nyugdíjakat esedékesnek kell tekinteni. A 2011. július 30-i 122. sz. 
olasz törvény ennélfogva nem sérti az uniós jogot, mivel az egyes tagállamok kizárólagos 
hatáskörrel rendelkeznek a szociális biztonsági ellátások nyújtására vonatkozó konkrét 
feltételek meghatározására. 

Ezen túlmenően a 2011. július 30-i 122. sz. olasz törvény valamennyi kedvezményezettre 
vonatkozik, függetlenül attól, hogy olasz állampolgárok-e vagy sem. Ezért nem sérti az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség uniós elveit. 

Következtetés

A megadott információk alapján a Bizottság nem tudott feltárni az uniós jog megsértésére 
utaló jelet, mivel a bemutatott esetet a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 
uniós rendeletek nem szabályozzák.

Azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy egyetlen lényeges határidőt se szalasszon el, 
amely lehetővé teszi számára az olasz nemzeti eljárásokkal összhangban történő fellépést.


