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1. A petíció összefoglalása

A petíció kifogásolja a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodásának feltételeiről 
rendelkező, hatályos olasz jogszabályt. A petíció benyújtója különösen azon rendelkezések 
ellen tiltakozik, amelyek a tartózkodási jogot a munkavállaláshoz kötik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

„A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás 
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK tanácsi irányelv 
az egyetlen munkaerő-migrációra vonatkozó uniós jogi eszköz. Az irányelv előírja, hogy egy 
EU-kékkártyát nem lehet pusztán a kékkártya-tulajdonos munkanélkülisége miatt bevonni, 
amennyiben a munkanélküliség időszaka három hónap vagy kevesebb. A kékkártya 
visszavonásával szembeni védettség azonban megszűnik, ha a munkanélküliség időszaka 
meghaladja a három hónapot.

A munkanélküli migráns munkavállalók munkanélküliségi helyzete nemzeti hatáskörbe 
tartozik, kivéve az EU-kékkártya tulajdonosaira vonatkozó, fent említett három hónapos 
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kivételt. A petíció benyújtója által kifogásolt ügy ezért nem tartozik az uniós jog hatáskörébe. 

A petíció benyújtója továbbá panaszt nyújt be az Olaszországban hátrahagyott 
nyugdíjjárulékokkal kapcsolatban. A társadalombiztosítási járulékok visszatérítése nem 
tartozik az uniós jog hatáskörébe. A nyugdíjak harmadik országba irányuló kifizetése azonban 
két külön feltétellel teljesíthető. Egyrészt, ha a migráns harmadik országbeli állampolgár 
egynél több tagállamban dolgozott, akkor a társadalombiztosítás összehangolására vonatkozó 
uniós jogszabályokat kell alkalmazni. Az egyenlő elbánás elvének alkalmazása tekintetében a 
1231/10/EK rendelet előírja, egy harmadik országbeli állampolgár nyugdíjának a harmadik 
országban való kifizetésére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a fizető tagállam 
állampolgárának nyugdíjának kifizetésére. Ez a rendelet közvetlenül alkalmazandó, és lehet rá 
hivatkozni a nemzeti hatóságok és bíróságok előtt.

Másrészt, a 2011/98/EU irányelv („összevont engedély” irányelv)1 12. cikkének (4) 
bekezdése előírja az alábbiakat:
„Azok a harmadik országból származó munkavállalók, akik harmadik országba költöznek, 
illetve az ő harmadik országban tartózkodó, az ilyen munkavállalók után jogokat élvező túlélő 
hozzátartozóik a nyugdíjkorhatár elérése, rokkantság vagy halál esetén a munkavállalók 
korábbi munkaviszonyán alapuló és a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében említett jogszabályok 
szerint szerzett kötelező nyugdíjban részesülnek az érintett tagállamok harmadik országba 
költöző állampolgáraira vonatkozókkal azonos feltételek mellett és mértékben.”

Ez azt jelenti, hogy az a harmadik országbeli állampolgár, aki csak egyetlen tagállamban 
dolgozott, a nyugdíj harmadik országba való kivitelének tekintetében e tagállam 
állampolgáraival azonos elbánásban részesül. Ezt az irányelvet 2013. december 25-ig át kell 
ültetni a nemzeti jogszabályokba. Mindkét fent vázolt esetben a nyugdíj harmadik országban 
történő kifizetése attól függ, hogy a fizető tagállam állampolgárai jogosultak-e arra, hogy 
nyugdíjuk egy harmadik országban kerüljön kifizetésre. 

Következtetések

A Bizottság nem avatkozhat be a panasz azon részébe, amely a tartózkodási engedély egy 
éves munkanélküliség utáni visszavonását érinti, mivel ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Amint 
az összevont engedély irányelv teljes mértékben hatályba lép, a Bizottság biztosítani fogja, 
hogy Olaszország megfelelően végrehajtsa a 12. cikk (4) bekezdését.”
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