
CM\749969HU.doc PE400.365v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

21.10.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Eugenio Bermejo Garcia, spanyol állampolgár által benyújtott 
0512/2007. számú petíció egy nyugdíjjal kapcsolatos személyes vitáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója mellékelte a spanyol szociális biztonsági hatóságoknak küldött 
panaszának egy másolatát, amelyben az ellen tiltakozik, hogy az ő esetében nem alkalmazták 
az 1408/71/EGK rendelet kiegészítő nyugellátásról szóló 50. cikkét, amelyet a lakóhely 
szerinti országnak – az ő esetében Spanyolországnak – kell fizetnie, ily módon lehetővé téve 
számára, hogy a munkával töltött teljes időszaknak megfelelő időtartamra előirányzott 
minimális nyugdíjban részesüljön, beleértve a más tagállamban ledolgozott időt is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. december 19.

A petíció benyújtója mellékelte a spanyol szociális biztonsági hatóságoknak (INSS) küldött 
panaszának egy másolatát, amelyben a spanyol hatóságoknak az öregségi nyugdíjára 
vonatkozó kalkulációja ellen tiltakozik. A petíció benyújtója Spanyolországban él, és egyaránt 
részesül francia és spanyol nyugdíjban. Tekintettel arra, hogy e két nyugdíj összege nem éri el 
a spanyol jogszabályokban meghatározott minimális nyugdíjat, a petíció benyújtója az 
1408/71/EGK rendelet kiegészítő nyugellátásról szóló 50. cikke értelmében nyugdíj-
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kiegészítést kap, hogy nyugdíjának összege elérje a spanyol minimális nyugdíjat.

A panasz

A petíció benyújtója panaszt emel amiatt, hogy nyugdíját rosszul számították ki, és hogy 
annak magasabbnak kellene lennie. Arra kéri az illetékes spanyol hatóságot, hogy vegye 
figyelembe panaszát, és fizesse ki neki az állítása szerint őt megillető összeget.

A Bizottság megjegyzései

A szociális biztonság területére vonatkozó közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek harmonizációja helyett inkább a nemzeti rendszerek koordinációját írják elő. Ez 
azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg nemzeti szociális biztonsági 
rendszerük működésének részleteit, vagyis azt, hogy milyen feltételek mellett milyen 
juttatások járnak, hogyan állapítsák meg a juttatás mértékét, hány befizetésre van szükség. A 
közösségi rendelkezések, különösen az 1408/71/EGK rendelet olyan közös szabályokat és 
alapelveket állapít meg, amelyeket a nemzeti jogszabályok alkalmazásakor figyelembe kell 
venni. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazásakor 
az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapvető elveit betartva járjanak el. 
Ennek révén azt is biztosítja, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során ne 
érje hátrány azokat a személyeket, akik élnek az Európai Unión belüli szabad mozgás jogával. 
Az 1408/71/EGK rendelet kiegészítő nyugellátásról szóló 50. cikke értelmében kiegészítés 
illeti meg a nyugdíjra jogosultat, ha a különböző tagállamok jogszabályai alapján fizetendő 
nyugdíjak összege nem éri el a lakóhely szerinti ország jogszabályaiban megállapított 
minimális nyugdíj összegét.

Következtetések

A Bizottság továbbította a panaszt a migráns munkavállalók szociális biztonságával 
foglalkozó igazgatási bizottság spanyol tagjának, hogy a vizsgálja azt meg mind a spanyol, 
mind az Európai Közösség jogszabályainak szempontjából. A vizsgálat eredményéről a 
Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A Bizottság kérésére a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási 
bizottság spanyol tagja a spanyol nemzeti szociális biztonsági hatósággal (INSS) 
együttműködésben ellenőrizte a petíció benyújtóját megillető nyugdíj kiszámítását, és arra a 
következtetésre jutott, hogy megfelelően alkalmazták a szociális biztonságra vonatkozó 
közösségi és nemzeti jogszabályokat.

Részletesebben kifejtve, a spanyol hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 1995. 
december 21-én a nemzeti szociális biztonsági hatóság (INSS) öregségi nyugdíjat ítélt meg a 
petíció benyújtója számára az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján, amelyek 
értelmében kezdetben az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke szerinti kiegészítő nyugellátásra is 
jogosulttá vált.
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2000-ben a francia szociális biztonsági hatóság öregségi nyugdíjat ítélt meg a petíció 
benyújtója számára az időarányosság elve alapján.

A spanyol INSS 2001. március 12-én felkérte a petíció benyújtóját azon összegek 
visszatérítésére, amelyekben jogosulatlanul részesült a 2000. január 1. és 2001. március 31. 
közötti időszakban, mivel – abból kifolyólag, hogy francia nyugellátásban is részesült, 
valamint hogy 1999-től kezdődően, azaz 65. életévének betöltésével magasabb összegű 
spanyolországi nyugdíjra vált jogosulttá – elveszítette az 1408/71/EGK rendelet 50. cikke 
szerinti kiegészítő nyugellátásra vonatkozó jogosultságát, lévén, hogy spanyolországi és 
franciaországi nyugdíjának összege meghaladta a spanyolországi minimális nyugdíjra való 
jogosultság küszöbét.

Az INSS által hozott határozatot az a spanyol bíróság is megerősítette, amelyhez a petíció 
benyújtója az ügyével fordult. 

Végezetül a Bizottság a szóban forgó ügyben nem állapított meg a szociális biztonság terén 
hatályos közösségi rendelkezések megsértésére utaló jelet.
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