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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója súlyos egészségügyi problémákkal küzd. 2002-ben elhagyta az Egyesült 
Királyságot és Norvégiában (amely az Európai Gazdasági Térség tagja) létesített lakóhelyet. 
A nyugdíjbiztosítási, munkaügyi és szociális biztonsági igazgatóságok egymásnak 
ellentmondó tájékoztatást nyújtottak számára arról, hogy továbbra is jogosult-e a 
fogyatékossággal élők megélhetési támogatására. Mondani sem kell, hogy e támogatást nem 
folyósították számára. A petíció benyújtója kapcsolatba lépett az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálattal, a Solvit hálózattal és egyesült királyságbeli európai parlamenti képviselőjével, 
akit felkért, hogy terjessze ügyét az Egyesült Királyság parlamenti ombudsmanja elé.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója brit állampolgár, aki 2002. novemberi Norvégiába költözése előtt a 
fogyatékossággal élők megélhetési támogatásában részesült, amely súlyos fogyatékossággal 
élők számára folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. Kérvényezte a támogatás további 
folyósítását a költözését követően is, ám elutasították, azon az alapon, hogy a támogatás nem 
exportálható másik uniós országba. 
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2007. október 18-án a Bíróság a C-299/05 (Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az 
Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa)1 ügyben hozott ítélete szerint a 
fogyatékossággal élők megélhetési támogatása exportálható egészségbiztosítási ellátás. A 
petíció benyújtója 2010-ben kérvényezte a támogatás visszaállítását, ám a brit hatóságok 
elutasították. A petíció benyújtója 2010-ben norvég rokkantsági nyugdíjat kérelmezett, ám ezt 
elutasították, mivel nem tett eleget a hároméves norvégiai munkaviszony feltételének. A 
petíció benyújtója azt kérelmezi, hogy a jogosultságát a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatására egészen 2002-ig visszamenően állapítsák meg.

A petíció benyújtója 2002-es költözéséig az Egyesült Királyságban élt, és folyamatosan 
részesült a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásában. 2002. novemberi költözése 
idején a fogyatékossággal élők megélhetési támogatását a „speciális, nem járulékalapú 
támogatás” kategóriába sorolták. Ezek a támogatások egyszerre bírnak szociális biztonsági 
ellátás és szociális segély jelleggel. Az 1408/70/EGK rendelet IIa. mellékletében2 feltüntetett 
ellátásokat nem szükséges exportálni egy másik uniós tagállamba vagy EGK államba. Az 
1408/71/EGK rendelet hatálya az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. 
melléklete3 révén terjed ki Norvégiára.

Az Európai Bíróság a C-299/05. számú ügyben 2007. október 18-án hozott ítéletében 
jóváhagyta a Bizottság kérését a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának törléséről 
az 1408/71/EGK rendelet IIa. függelékéből. Az Egyesült Királyság kormánya ezt követően 
elfogadta, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési támogatása olyan pénzbeli szociális 
biztonsági ellátás, amely exportálható más uniós tagállamokba. Közölte továbbá, hogy azok 
számára, akik 2001 márciusánál nem korábban, és 2007. október 18-a előtt más tagállamba 
költözésük okán vesztették el jogosultságukat a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatására, mérlegelni fogják ezen támogatások kifizetését 2007. október 18-tól 
kezdődően, feltéve, ha az igénylők megfeleltek az egyéb vonatkozó nemzeti és uniós 
jogosultsági követelményeknek az újraigénylés időpontjában és abban az időszakban, mikor 
megvonták a jogosultságukat .

Mikor az igénylő 2010-ben benyújtotta kérelmét a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatására, a brit hatóságok azon az alapon utasították el, hogy a petíció benyújtója nem 
felelt meg az angol társadalombiztosítási követelményeknek, így nem igényelhet brit 
egészségbiztosítási ellátást az ellátás megvonásának időszakára. A visszautasítás oka az, hogy 
a petíció benyújtója az Egyesült Királyság elhagyásakor nem részesült állami nyugdíjban, 
hosszú távú rokkantsági ellátásban vagy özvegyi járadékban.  Továbbá nem rendelkezik 
biztosítással az Egyesült Királyságban sem ő, sem valamely családtagja.

A petíció benyújtója által ismertetett információ alapján a Bizottságnak fenntartásai vannak a 
                                               
1 C-299/05. sz. ügy: (Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa), [2007] ECR I-8695
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 149, 1971.7.5., 2. o., 
3HL L 1, 1994.1.3., 3. o. és az EFTA országok hivalatos közlönyei
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brit hatóságok érvelésének elfogadásával szemben. Hiszen, amennyiben a brit hatóságok nem 
szüntették volna meg a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának folyósítását, miután 
a petíció benyújtója 2002-ben külföldre költözött, akkor is az Egyesült Királyság lett volna 
illetékes a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás kivitelének ügyében, és továbbra is a brit 
jogszabályok lettek volna rá érvényesek. Ez csak akkor lenne másként, ha a norvég 
jogszabályok volnának irányadóak a petíció benyújtójára, az 1408/71/EGK rendelet 13. 
cikkében szereplő, az irányadó jogra vonatkozó szabályozás alapján. A Bíróság a C-276/96. 
számú ügyben (Kuusijärvi)1 hozott ítélete szerint „a tény, hogy egy tagállam jogszabályai egy 
olyan személy esetében, aki minden munkavállaló tevékenységgel felhagyott az adott állam 
területén, és ezért nem felel meg többé az 1408/71 rendelet 13 cikke (2) bekezdése a) 
pontjának lefektetett feltételnek, a tagállam szociális biztonsági rendszerében való részvétel 
vagy további részvétel jogát függővé teszik az adott állam területén lévő lakóhelytől, nem 
szünteti meg a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjának gyakorlati érvényét, és nem 
zárja ki a személyt az összes szociális biztonsági jogszabály hatálya alól, főképp nem az 
1408/71. rendelet szerint hatályosak alól.”

Az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja kollíziós szabályt tartalmaz 
olyan személyek esetére, akik nem (vagy már nem) végeznek munkavállaló tevékenységet. E 
szabály értelmében „az a személy, akire az egyik tagállam jogszabályai már nem 
alkalmazhatóak és egy másik tagállam jogszabályai sem alkalmazandók rá az előző 
pontokban megállapított szabályok egyikével összhangban vagy a 14–17. cikkekben 
megállapított kivételeknek vagy különös rendelkezéseknek megfelelően, azon tagállam 
jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyiknek a területén lakóhellyel rendelkezik, 
kizárólag azon tagállam jogszabályi rendelkezéseivel összhangban.”

Mikor a petíció benyújtója 2002-ben Norvégiába költözött, a brit jogszabályok nem voltak rá 
alkalmazhatóak, mivel már nem részesült semmilyen brit ellátásban, amely valódi kapcsolatot 
jelentett volna a brit szociális biztonsági rendszerrel. Amennyiben más jogszabály nem vált 
alkalmazhatóvá a petíció benyújtójára, a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai váltak 
hatályossá. A petícióhoz csatolt egyik dokumentumból kiderül, hogy a petíció benyújtója egy 
bizonyos időn át részesült a norvég rehabilitációs ellátásban. Vagyis a petíció benyújtója 
igényelt és kapott pénzbeli egészségbiztosítási ellátást a lakóhelye szerinti tagállamtól, miután 
ott telepedett le. 

2011. május 19-i levelében a Királyi Munkaügyi Minisztérium tájékoztatta a petíció 
benyújtóját, hogy nem jogosult a fogyatékossággal élők norvég támogatására, mivel a 
norvégiai biztosítási ideje nem felelt meg annak a követelménynek, hogy a személy a 
fogyatékosság bekövetkezte előtti három évben biztosítással rendelkezzen. A biztosított a brit 
jogszabályok szerint sem szerzett olyan biztosítási időszakot, amelyet figyelembe lehetne 
venni a rokkantsági nyugdíjra való, 1408/71/EGK rendelet 45. cikke szerinti jogosultság 
megállapításakor.

Annak ellenére, hogy a petícióban nem szerepel annak indoklása, miért nem lehetett 
összesíteni a brit biztosítási időt, a Bizottság a következőkre kíván rámutatni : Az 
1408/71/EGK rendelet 45. cikke szerint az illetékes intézmény, ahol szükséges, figyelembe 
veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt, mintha azt az általa 
                                               
1   C-275/96. sz. (Kuusijärvi) ügy [1998] ECR I-3419, 32. bekezdés
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alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg. Egy tagállam jogosult minimális 
járulékfizetési időszak megszabására a nemzeti jogszabályok által előírt nyugdíjra való 
jogosultság megállapításához, és az erre számításba vehető biztosítási idő természetének és 
korlátainak megállapítására, azzal a feltétellel, hogy – az 1408/71/EGK rendelet 45. cikkének 
megfelelően – a más tagállamokban megszerzett időszakokat ugyanazon feltételek mellett kell 
figyelembe venni, mint a nemzeti jogszabályok szerint szerzetteket1. Ennek a rendszernek 
velejárója, hogy a foglalkoztatás vagy biztosítás időszakait megszabó feltételek különbözőek 
lesznek aszerint, hogy melyik tagállamban dolgozott az illető. Ezeket a feltételeket az 
1408/71/EGK rendelet 1. cikke r) pontjának megfelelően kizárólag azon tagállam 
jogszabályai határozzák meg, ahol az adott időszakot megszerezték.

Ha az Egyesült Királyságban a lakóhellyel rendelkezés szerint számítják a teljesített 
biztosítási időszakokat, míg a norvég fogyatékossági nyugdíj csak a foglalkoztatás időszakait 
veszi számításba, ez önmagában még nem jelent hátrányos bánásmódot a bevándorló 
munkavállalókkal szemben. Tekintettel a szociális biztonsági jogszabályok közti 
különbségekre, amelyeket nem hidalnak át a koordináló rendelkezések, az egyik tagállamból a 
másikba költözés előnyös és hátrányos is lehet a biztosított személy számára.

Következtetés

Az 1408/71/EGK rendelet kollíziós szabályok kötelező rendszerét határozza meg, amelyek 
megszabják, melyik tagállam jogszabályai érvényesek az olyan személyek esetében, akik 
helyzete több tagállamot is érint. 

Az 1408/71/EGK rendelet értelmében a lakhely szerinti tagállam jogszabályai csak akkor 
válhatnak érvényessé, ha megszűnik azon tagállam jogszabályainak érvénye, ahol az illető 
korábban jogosult volt az ellátásra. A petíció benyújtójára a lakhelye szerinti tagállam 
egészségbiztosítási jogszabályai voltak érvényesek, és miután letelepedett a tagállamban, 
részesült az egészségbiztosítási rendszer juttatásaiból. A nemzeti jogalkotó feladata annak 
eldöntése, hogy rendszerében jogosult-e vagy sem egyéb szociális biztonsági juttatásokra, 
feltéve, ha a bevándorló személlyel nem bánnak hátrányosabb módon.

                                               
1 C-306/03 sz. ügy, Salgado Alonso [2005] ECR I-705,  31. bekezdés


