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Tárgy: Philippe Lang feltételezhetően francia állampolgár által benyújtott 
0671/2012. számú petíció a határ menti ingázó munkavállalók szociális 
juttatásaival kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának családja Németországban él, viszont Franciaországban dolgozik, 
gyermekei Franciaországban járnak iskolába. A petíció benyújtója és családja 
Németországban fizetnek adót, a német hatóságok ennek ellenére megtagadják tőlük, hogy 
családi és egyéb ellátásokban részesüljenek. Franciaország, mivel nem ott fizetnek adót, 
értelemszerűen semmilyen ellátást nem nyújt a petíció benyújtójának és családjának. 
Végeredményben tehát egyik kategóriába sem tartoznak, és kevésbé jómódúak, mint azok a 
polgárok, akik nem ingáznak két ország között.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A családi ellátásra vonatkozó uniós koordinációs szabályok:
Amennyiben a szülők több tagállam szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak, az uniós jog meghatározza a családi ellátást biztosító elsődleges és a másodlagos 
illetékességgel rendelkező tagállamot. Az ellátást az elsődleges illetékességgel rendelkező 
állam nyújtja, a másodlagos illetékességgel rendelkező állam pedig úgynevezett „különbözeti 
kiegészítést” (az elsődleges illetékességgel rendelkező állam által fizetett ellátást meghaladó 
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összeget) biztosít. 
Jelen esetben nyilvánvaló, hogy mindkét szülő a francia szociális biztonsági jogszabályok 
hatálya alá tartozik, mivel mindketten Franciaországban dolgoznak, ezért minden francia 
családi ellátás megilleti őket, függetlenül attól, hogy családjuk Németországban lakik.
A Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek részletes ismeretekkel a 27 tagállam által nyújtott 
számos, különféle szociális biztonsági ellátásról, ezért nem foglalhatnak állást a petíció 
benyújtója által említett, Franciaországban az iskolai kirándulások esetén nyújtott 
támogatással/juttatással kapcsolatban.
A „családi ellátás” minden olyan természetbeni vagy pénzbeli ellátást jelent, amelynek célja a 
családi kiadások fedezése, a tartásdíj megelőlegezése és különleges szülési juttatások 
kivételével. A C-85/99. sz. Offermanns-ügyben az EU Európai Bírósága azt a határozatot 
hozta, hogy „a családi kiadások fedezése” kifejezést olyan hivatkozásnak kell értelmezni, 
amely különösen a gyermek eltartásával összefüggésben felmerülő pénzügyi terhek enyhítése 
érdekében a családi költségvetéshez való állami hozzájárulásra vonatkozik.
A nemzeti hatóságok vagy az illetékes bíróság feladata annak mérlegelése és eldöntése, hogy 
a petíció benyújtója által említett ellátás a 883/2004/EK rendelet értelmében vett szociális 
biztonsági ellátásnak tekinthető-e. Ebben az esetben Franciaország, mint a petíció 
benyújtójának családi szociális biztonsága tekintetében illetékes állam köteles folyósítani 
számára az ellátást. 
Amennyiben a nemzeti bíróság arra az eredményre jut, hogy ez az ellátás nem tartozik a 
883/2004/EK rendelet tárgyi hatálya alá, úgy „szociális kedvezménynek” minősíthető, és a 
492/2011/EU rendelet alapján folyósítható a petíció benyújtója számára, mivel 
Franciaországban rendelkezik munkaviszonnyal. Ebben az esetben tehát Franciaországnak 
folyósítania kellene a petíció benyújtója számára az iskolai kirándulások esetén nyújtott 
támogatást/juttatást.
Ezzel ellentétben a „szociális segély”, amely egy másfajta, vagy más feltételekhez kötött 
juttatás, a legtöbb esetben szorosan összefügg a szociális környezettel, és ezért az érintett 
személyek lakhelyével. Ebben az esetben Németország, mint lakóhely szerinti állam volna 
köteles folyósítani a juttatást, amennyiben jogszabályaiban létezik ilyen ellátás, és a petíció 
benyújtója jogosult rá.
Mivel a petíció benyújtójának családja Németországban él, az Unió Bírósága elé a 126/12. sz. 
„Brück” ügyre vonatkozó előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés eredményétől függően 
jogosult lehet továbbá – a német nemzeti jog alapján – a családi ellátások különbözeti 
kiegészítésére, amennyiben a német családi juttatások meghaladják a család részére 
Franciaországban folyósított összeget. 
A jövedelemadóról szóló törvény és az alkalmazandó adóalap csökkentése a petíció 
benyújtója esetében: 
A Bizottság utal a 135/2012. számú, hasonló témájú petíció kapcsán kiadott közleményére.
Összegzés
A petíció benyújtójának fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes francia hatóságokkal, és 
kérelmeznie kell a francia nemzeti szociális biztonsági jogszabályok alapján őt megillető 
családi ellátások folyósítását. Az uniós jog szerinti minősítés– valamely, a nemzeti jog alapján 
nyújtott ellátás céljainak és célkitűzéseinek értékelése – kérdésében a nemzeti hatóságok, és 
legfelsőbb fokon a nemzeti bíróság az illetékes. A Bizottság nem avatkozhat bele az egyes 
tagállamok nemzeti hatósági vagy bírósági eljárásaiba.
Az Unió Bírósága elé a 126/12. sz. „Brück” ügyre vonatkozó előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdés eredményétől függően jogosult lehet továbbá – a német nemzeti jog 
alapján – a családi ellátások különbözeti kiegészítésére, amennyiben a német családi 
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juttatások meghaladják a család részére Franciaországban folyósított összeget.
Ami az adótörvényt illeti, a petíció benyújtója által a Petíciós Bizottsághoz eljuttatott 
információk nem engednek az uniós jog megsértésére következtetni.”


