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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki olasz állampolgár, önfoglalkoztatóként Olaszországban és 
Belgiumban fizetett biztosítást (737, illetve 390 hétig). Az olasz nyugdíjjárulékot részben az 
olasz országos társadalombiztosítási intézetnek (INPS), részben pedig az Enasacro alapnak 
(Fondazione Enasarco) fizette. Az országos társadalombiztosítási intézet 2006. május 1-je óta 
fizet számára nyugdíjat, az Enosacro alap azonban a túlságosan rövid járulékfizetési időszakra 
hivatkozva visszautasította a folyósítást, valamint megtagadta a feleslegesen befizetett 
járulékok visszatérítését is. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

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 
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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 Bizottság felvette a kapcsolatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó 
igazgatási bizottság olasz tagjával. A 2011. december 20-i válaszuk alapján az olasz hatóságok 
úgy vélik, hogy mivel a belga rendszerben a petíció benyújtója nem teljesített hasonló 
időszakokat, az ENASARCO a szükséges járulékok elégtelen volta miatt nem tudta összesíteni az 
általános rendszerben már figyelembe vett időszakokat. Az olasz hatóságok rámutattak, hogy a 
petíció benyújtója az általános rendszerben összesíthette a belga biztosítási időszakokat, így 
jogosulttá vált az olasz országos társadalombiztosítási intézet (INPS) nyugdíjára, amelyet 
továbbra is fizetnek számára.

Az ENASARCO-nak befizetett, tényleges nyugdíjkifizetést nem eredményező nyugdíjjárulékok 
visszatérítésére vonatkozó kéréssel kapcsolatban az olasz hatóságok úgy vélik, hogy mivel az 
ENASARCO a biztosítottak kölcsönös szolidaritásának elvére épülő kiegészítő rendszer, nem 
biztosítja a befizetett járulékok visszatérítését. 

A 883/2004/EK rendelet hatálya az uniós tagállamok minden olyan állampolgárára, valamint 
azok családtagjaira és túlélő hozzátartozóira kiterjed, akikre vonatkoznak vagy vonatkoztak 
bármely uniós ország szociális biztonsági jogszabályai. Az 1. cikk l) pontja értelmében a 
„jogszabályok” kifejezés kizárólag „azokat a szerződéses rendelkezéseket foglalja magában, 
amelyek az előző albekezdésben említett törvényekből és rendeletekből eredő biztosítási 
kötelezettség végrehajtását szolgálják, vagy amelyek hatósági határozat tárgyát képezték, amely 
határozat azokat kötelezővé tette vagy alkalmazási körüket kiterjesztette, feltéve, hogy az érintett 
tagállam erre vonatkozó nyilatkozatot tett, és értesítette az Európai Parlament elnökét és az 
Európai Unió Tanácsának elnökét. Az ilyen nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzé kell tenni”.

Az olasz hatóságok által nyújtott információk szerint az ENASARCO nyugdíjpénztárt a 
kereskedelmi ügynökök és képviselők kollektív szerződése szabályozza. Az ENASARCO 
nyugdíjpénztár által nyújtott nyugellátások és azok feltételei nem a nemzeti jogszabályokból és 
rendelkezésekből, hanem egy kollektív szerződés szövegéből származnak. Továbbá nem létezik 
olyan nyilatkozat sem, amely a 883/2004/EK rendelet hatálya alá helyezné ezt a rendszert. Az 
ENASARCO nyugdíjpénztár következésképpen egy foglalkoztatói nyugdíjrendszernek 
tekinthető, amelyre nem terjed ki e rendelet hatálya. 

A foglalkoztatói nyugdíjrendszereket illetően meg kell jegyezni, hogy a Bizottság jelenleg 
vizsgálja, hogy milyen lehetőségei vannak a fellépésnek ezen a területen. A 2012. február 16-án 
közzétett, a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről szóló 
bizottsági fehér könyvben (COM(2012)55) megállapítottak szerint 2012-ben a Bizottság felméri 
annak lehetőségét, hogy a 883/2004/EK rendelet hatályát egyes foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerekre kiterjessze. A fehér könyv azt is bejelenti, hogy szorosan együttműködve a 
Tanáccsal és az Európai Parlamenttel, a Bizottság 2012-ben folytatja a nyugdíjjogosultságok 
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hordozhatóságára vonatkozó irányelv kidolgozását, meghatározva a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok megszerzésére és megőrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket. 

Azzal kapcsolatban, hogy az ENASARCO visszautasította a petíció benyújtója által befizetett 
nyugdíjjárulékok visszatérítését, hivatkozni lehet az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) 
az 57028/002011. sz. Klein kontra Ausztria ügyben 2011. március 3-án hozott ítéletére. Az ügy 
tárgyát az képezte, hogy a Bécsi Ügyvédi Kamara nem volt hajlandó egy ügyvéd (Klein úr) 
számára öregségi nyugdíjat megítélni azt követően, hogy az ügyvéd elveszítette szakmája 
gyakorlásához való jogát, jóllehet az érintett személy több éven keresztül fizetett 
nyugdíjjárulékot. A bíróság úgy vélte, hogy egy öregségi nyugdíjrendszerben való – egy szakma 
gyakorlása során kötelező szakmai szervezeti tagságon alapuló – részvételt követően jogos lehet 
nyugdíjba vonuláskor a nyugellátás iránti elvárás, és így az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. 
cikkének értelmében ez az elvárás javakat képez. A nyugdíj biztosításának elutasítása sérti Klein 
úr azon jogát, hogy javait tiszteletben tartsák.

Következtetés

Az ENASARCO arra vonatkozó döntése, hogy elutasította a petíció benyújtójának 
nyugdíjkérelmét és nem összesítette a Belgiumban befizetett nyugdíjjárulékokat, összhangban 
van a 883/2004/EK rendelettel. Ezért a Bizottság nem talált az uniós jog megsértésére utaló jelet. 

A petíció benyújtójának ugyanakkor azt javasoljuk, hogy mérlegelje az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény értelmében fennálló jogait. 


