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fogyatékossággal élők megélhetési támogatásának exportálhatóságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azzal vádolja az Egyesült Királyság Munka- és Nyugdíjügyi 
Minisztériumát, hogy nem tartja be a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendeletet. A petíció benyújtója kifejti, hogy 1999 és 2001 között az Egyesült 
Királyságban élve részesült a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásában. Azonban 
mióta 2002-ben Norvégiába költözött, nem folyósítják számára a támogatást. A petíció 
benyújtója az EU Bíróságának a C-299/05. számú ügyben 2007-ben hozott döntésére 
hivatkozik, amely állítása szerint megerősítette, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatása exportálható más uniós országokba. A petíció benyújtója 2010 óta nyújt be 
panaszokat a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztériumhoz, ez idáig sikertelenül, bár 2012 
szeptemberében is éppen válaszra várt. Az Egyesült Királyság egészségügyi ombudsmanjához 
is panaszt nyújtott be, aki arra a következtetésre jutott, hogy nem avatkozhat be az ügybe. A 
petíció benyújtója megjegyzi továbbá, hogy a norvég hatóságok visszautasították számára a 
rokkantsági nyugdíj folyósítását, mivel sosem fizetett társadalombiztosítási járulékot abban az 
országban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.
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„A petíció benyújtója 2002-es költözéséig az Egyesült Királyságban élt, és folyamatosan 
részesült a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásában. 2002-es novemberi költözése 
idején a támogatást a „különleges, nem járulékalapú ellátások” közé sorolták. Ezek a 
támogatások társadalombiztosítási és szociális segély jelleggel is rendelkeznek. Az 
1408/71/EGK rendelet1 IIa. mellékletében feltüntetett ellátásokat nem szükséges exportálni 
egy másik uniós tagállamba vagy EGT-államba. Az 1408/71/EGK rendelet hatálya az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodás2 VI. melléklete 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 az 
1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletéből való törlésével kapcsolatosan. Az Egyesült 
Királyság kormánya ezt követően elfogadta, hogy a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatása olyan pénzbeli betegségi 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 a fogyatékossággal élők megélhetési 
támogatására való jogosultságukat, mérlegelni fogják ezen támogatások kifizetését 2007. 
október 18-tól kezdődően, feltéve, hogy az igénylők megfeleltek az egyéb vonatkozó nemzeti 
és uniós jogosultsági követelményeknek az újraigénylés időpontjában és abban az időszakban, 
mikor megvonták a jogosultságukat.

A határozat azonban még mindig nem terjed ki egy adott csoportra. Az Európai Bíróság C-
503/09. számú Lucy Stewart ügyben hozott határozata nem vizsgálta meg a „past presence 
test” alkalmazásának a kérdését a pénzbeli betegségi ellátásra vonatkozóan, így az Egyesült 
Királyság elleni jogsértés kérdése továbbra sem zárult le.

A petíció benyújtójának esetében a fogyatékossággal élők megélhetési támogatását nem lehet 
visszamenőleg kifizetni: nem a „past presence test” alkalmazása miatt, mivel abba a csoportba 
tartozik, amelyről az Egyesült Királyság kormánya feltételezi, hogy megfelelt a „past 
presence test”-nek, hanem azért, mert más ellátásra való jogosultsági feltételeknek nem felelt 
meg abban az időszakban, amikor megvonták a jogosultságát.

Az Egyesült Királyság jogszabályait nem lehet alkalmazni, ha a norvég jogszabályok 
irányadók 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)3

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. cikk (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.«

                                               
1 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.
2HL L 1., 1994.1.3., 3. o. és az EFTA-országok hivatalos közlönyei.
3 C-275/96. sz. Kuusijärvi ügy [1998] ECR I-3419, 32. bekezdés.
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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 
alkalmazhatók, mivel már nem részesült semmilyen brit ellátásban, amely valódi kapcsolatot 
jelentett volna a brit szociális biztonsági rendszerrel. 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 betegségi 
ellátást a lakóhelye szerinti tagállamtól, miután ott letelepedett. Ott szerzett biztosítási 
időszakot is. A petíció benyújtója számára ezért alkalmazandók a norvég jogszabályok. A 
tény, miszerint lehet, hogy a Norvégiában szerzett időszak nem elegendő a teljes norvég 
rokkantsági nyugdíjjogosultságra, önmagában még nem minősül az uniós jog megsértésének.

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 
szociális biztonsági jogszabályai voltak érvényesek, és miután letelepedett a tagállamban, 
részesült a társadalombiztosítási rendszer juttatásaiból. A nemzeti jogalkotó feladata annak 
eldöntése, hogy rendszerében jogosult-e vagy sem egyéb szociális biztonsági juttatásokra, 
feltéve, hogy a bevándorló személlyel nem bánnak hátrányosabb módon.”


