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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Yolande Rodulfo, francia állampolgár által benyújtott 0461/2008. számú petíció 
az árvaellátásról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának házastársa 1997-ben hunyt el, német állampolgár volt, akihez 1978-
ban ment feleségül és három gyermekük született. A petíció benyújtója kifejti, hogy családi 
támogatást kapott Franciaországban, amelynek része volt a három gyermekének járó 
árvaellátás. Amikor felvette a kapcsolatot a német nyugdíjfolyósítóval a házastársa által 
Németországban teljesített munkaviszony időtartamának kiszámítása érdekében, arról 
tájékoztatták, hogy csak a harmadik gyermek után jogosult árvaellátásra, mivel a másik két 
gyermek már nagykorú, és felkérték, hogy nyújtsa be az arra az ellátásra vonatkozó 
dokumentációt, amelyet a házastársa halálát követően kapott a három gyermek után; mivel 
egy uniós megállapodás alapján a különbözetet kifizetik részére abban az esetben, ha az 
árvaellátás az egyik érintett tagállamban magasabb, mint a többiben. A petíció benyújtója 
továbbította a kért dokumentumokat, azonban nem kapott választ. A legfiatalabb gyermeke 
után járó árvaellátás kifizetése akkor szűnt meg, amikor a petíció benyújtója 2005. június 25-
én újra megházasodott.  

2. Elfogadhatóság 

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.
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A petíció benyújtója francia állampolgár és egy német állampolgár özvegye, akitől három 
gyermeke született. Férje 1997-ben történt elhalálozása után Franciaországban családi 
támogatásban, többek között kiskorú gyermekei után árvaellátásban részesült. A petíció 
benyújtója semmiféle német ellátásban nem részesült. A férj halála után kapcsolatba lépett a 
német intézménnyel, amely a harmadik – ekkor még kiskorú – gyermek árvaellátási 
jogosultságra vonatkozóan olyan információkat juttatott el hozzá, hogy azok alapján úgy 
döntött, kéri a jogosultság németországi érvényesítését.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy miután a szükséges iratok kíséretében elküldte 
kérelmét a német intézménynek, attól még mindig nem kapott választ.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Közösségi szinten az 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeletek tartalmazzák azt a 
szabályozást, amelynek alapvető célja a munkavállalók Unión belüli ténylegesen szabad 
mozgásának biztosítása, figyelemmel arra, hogy a migráns munkavállaló 
társadalombiztosítási jogai semmilyen csorbát ne szenvedjenek amiatt, hogy az Európai 
Unión belüli mozgás jogát gyakorolja. Ugyanakkor ez a szabályozás csupán a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerek egyszerű koordinálásáról intézkedik (nem pedig azok 
harmonizálásáról). Ennek folytán minden egyes tagállam szabadon határozza meg saját 
társadalombiztosítási rendszerét, vagyis a rendszerhez történő csatlakozás feltételeit, a 
társadalombiztosítási szolgáltatások odaítélésének feltételeit és ezek összegét stb. E 
hatáskörüket gyakorolva a tagállamoknak természetesen be kell tartaniuk a közösségi jogi 
elveket.

Az árvaellátások megítélése tekintetében az 1408/71/EGK rendelet 78–79a. cikkei 
meghatározzák az árvaellátásokért felelős tagállamot. Az illetékes tagállam meghatározásához 
tudni kell, hogy valamely elhalálozott családtag mely tagállamokban dolgozott és halála előtt 
milyen helyzetben volt (munkavállaló volt vagy nyugdíjas).

Következtetés

A petíció benyújtójának levele nem szolgál kellően pontos információkkal annak 
megállapításához, hogy esetében figyelmen kívül hagyták-e a közösségi szabályokat. A 
Bizottság kapcsolatba fog lépni a német hatóságokkal részletesebb információk megszerzése 
végett (nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtójának elhunyt házastársa mely 
időszakokat töltött munkában Németországban, illetve hogy a petíció benyújtója mikor 
nyújtotta be kérelmét).

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. június 19.

Az illetékes német hatóságok (Deutschen Rentenversicherung) tájékoztatása szerint a petíció 
benyújtója 2004. április 18-án lépett velük kapcsolatba. 2005. október 7-én Németországban 
elutasító határozat született a petíció benyújtójának juttatásra (túlélő hozzátartozói nyugdíj) 
való jogosultsága tekintetében. Mivel a petíció benyújtójának jövedelme meghaladta a német 
jogszabályokban megállapított határt, semmilyen juttatás nem került kifizetésre. 
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A petíció benyújtója gyermekeinek németországi árvaellátási jogosultsága tekintetében 
megállapították, hogy a német jogszabályokban meghatározott feltételeket kizárólag a kiskorú 
gyermek teljesíti. 

A kifizetendő összeget a német intézmény a német jogszabályok alapján, az 1408/71. sz. 
rendelet 78. cikkét, az Igazgatási Bizottság (az 1408/71/EGK rendelet 77., 78. és 79. cikkének 
és az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának alkalmazásáról 
szóló) 1992. június 26-i határozatát és a Bíróság joggyakorlatát alkalmazva számította ki.  

E szabályok szerint, amennyiben egy gyermek a lakóhelye szerinti államban (ebben az 
esetben Franciaországban) árvaellátásra jogosult, úgy e jogosultságát abban a tagállamban 
sem veszíti el, ahol a szülő munkát vállalt (jelen esetben Németországban), valamint ki kell 
fizetni számára a lakóhely szerinti államban őt megillető családi pótlék és a másik 
tagállamban járó árvaellátás különbözetét. A német intézmény jelezte, hogy a petíció 
benyújtójának kiskorú gyermeke számára folyósított árvaellátást kiegészítő különbözet három 
részletben került kifizetésre: 2005. december 30-án (900,83 EUR), 2006. július 5-én (432,60 
EUR) és 2008. szeptember 19-én (867,60 EUR). 

Következtetés

A petíció benyújtójának az illetékes német intézménnyel szemben megfogalmazott kifogásai 
ellenére a kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a német jogszabályok alapján járó 
juttatások, valamint a francia jogszabályok szerint kapott juttatások kiegészítését célzó 
összegek a kiskorú gyermek számára megfelelően kerültek kiszámításra és folyósításra.

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság szolgálatai nem állapították meg a közösségi jog 
megsértését. Ugyanakkor fel fogják hívni a német hatóságok figyelmét arra, hogy az 
érintetteket mielőbb tájékoztatni kell jogaikról és a meghozott határozatokról, valamint a 
legrövidebb határidőn belül ki kell fizetni a nekik járó összegeket.


