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Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2007. február 16-án az EFTA-Bíróságon pert indított a Norvég Királyság ellen.
Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (35, Rue Belliard, B-1040 Brüsszel) Niels Fenger, Arne Torsten Andersen és
Lorna Young, mint meghatalmazottak képviselik.

A kérelmező kéri az EFTA Bíróságot, hogy nyilvánítsa ki a következőket:

1. A Lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse jogszabályban szereplő, az 1994. január
1-jét követően munkaviszonyban eltöltött időszakok alapján szerzett nyugdíjjogosultságra vonat-
kozó szabályokat – amelyek szerint a Norvég Állami Nyugdíjalaphoz 1976. október 1. előtt csat-
lakozott tagok özvegy férje esetében a túlélő hozzátartozó nyugdíját az érintett egyéb bevételei
alapján csökkentik, miközben az özvegy feleséget azonos körülmények között a túlélő házas-
társnak járó, nem csökkentett nyugdíj illeti meg – hatályban tartva a Norvég Királyság nem tett
eleget az EGT-megállapodás 69. cikkének (1) bekezdése és az EGT-megállapodás I. jegyzőköny-
vével átvett XVIII. mellékletének 20. pontjában említett jogszabály (az 1996. december 20-i
96/97/EK tanácsi irányelvvel módosított, a férfiak és a nők közti egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló, 1986. július
24-i 86/378/EGK tanácsi irányelv) 5. cikke szerinti kötelezettségeinek.
valamint

2. a Norvég Királyság viselje a jelen eljárás költségeit.

Jogi és tényszerű háttér, valamint a jogi érvek igazolása:

– Az ügy a Norvég Állami Nyugdíjalapról szóló jogszabályban található azon szabályokat érinti, amelyek a
Norvég Állami Nyugdíjalaphoz 1976. október 1. előtt csatlakozott tagok özvegyeinek nyugdíjjogosultsá-
gára vonatkoznak.

– A túlélő hozzátartozóik nyugdíját egyéb bevételeik alapján csökkentik;

– Az azonos körülmények között élő özvegyeket a túlélő hozzátartozóknak járó, nem csökkentett
nyugdíj illeti meg.

– Az EGT-megállapodás 69. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a férfiaknak és a nőknek
egyenlő munkáért egyenlő díjazásban kell részesülniük.

– Az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének 20. pontjában említett jogszabály (az 1986. július 24-i
86/378/EGK tanácsi irányelv) 5. cikke szabályozza az egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális
biztonsági rendszerekre történő alkalmazását.
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