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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az E.T., német állampolgár által benyújtott 0765/2009. számú petíció a 
„Deutsche Reichsbahn” kelet-németországi vasúttársaságnál felhalmozott 
nyugdíjjogosultságai elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1955 és 1992 között a „Deutsche Reichsbahn” társaságnál, majd 
1992 és 1998 között a „Deutsche Bundesbahn” társaságnál dolgozott, kifejti, hogy jelenleg 
nagyon kevés nyugdíjat kap az utóbbitól. Úgy véli, hogy a társaságnak a „Deutsche 
Reichsbahn” jogutódjaként figyelembe kellene vennie a korábbi társaságnál felhalmozott 
nyugdíjjogosultságait, és az 1992-es évig terjedő időszakra vonatkozóan fizetnie kellene a 
nyugdíját. A petíció állítása szerint a vasúttársaság e mulasztása a munkavállalókkal szembeni 
diszkriminációnak minősül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció benyújtója – aki 1955 és 1992 között a „Deutsche Reichsbahn” (GDR) társaságnál, 
majd 1992 és 1998 között a „Deutsche Bundesbahn” (DB) társaságnál dolgozott – kifejti, 
hogy jelenleg nagyon kevés nyugdíjat kap az utóbbitól. Úgy véli, hogy a DB-nek a GDR 
jogutódjaként figyelembe kellene vennie a GDR-nél felhalmozott nyugdíjjogosultságait, és az 
1992-es évig terjedő időszakra vonatkozóan fizetnie kellene a nyugdíját.
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A Bizottság megvizsgálta a problémát és jelezni kívánja, hogy tagállami hatáskörbe, és ezért a 
tagállami hatóságok felelősségi körébe tartoznak az olyan ügyek, amelyekben a 
társadalombiztosítási rendszerek tagsági viszonyaival összefüggő jogok vagy kötelezettségek, 
vagy még konkrétabban a nyugdíjjuttatásokban való részesülés feltételeinek megállapításáról 
van szó. A közösségi szabályozás csak meglehetősen szűk szempontokra terjed ki, például a 
társadalombiztosítás, illetve a nyugdíjhoz való jog személyek más tagállamba költözésének
esetére szóló fenntartására.

A Bizottság különösen a következőket hangsúlyozza: 

− a Szerződés 39. cikke úgy rendelkezik, hogy a munkavállalók szabad mozgásának 
magában kell foglalnia a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a 
javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében az 
állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés megszüntetését. A szóban 
forgó német szabályokat a munkavállaló állampolgárságától függetlenül alkalmazzák. 

− a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra 
való jogosultságának védelméről szóló 98/49/EK irányelv meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket határoz meg a kiegészítő nyugdíjrendszerek tagjai vonatkozásában. 
A főbb rendelkezéseket a következők szerint lehet összefoglalni: a rendszert más 
tagállamba való költözés miatt elhagyó személyt szerzett nyugdíjjogosultsága 
vonatkozásában nem lehet eltérően kezelni ahhoz a személyhez képest, aki a rendszert 
elhagyja, de ugyanabban a tagállamban marad. A „szerzett nyugdíjjogosultság” egy 
kiegészítő nyugdíjrendszer szabályait, illetve adott esetben a hazai jogszabályok által 
meghatározott feltételek teljesítése után szerzett, ellátásra való jogosultságot jelenti. A 
petícióban felhozott ügy tisztán tagállami, mivel a petíció benyújtója nem költözött
másik tagállamba. Az ügy nem tartozik az irányelv hatálya alá.

Következtetés
A fentiekre figyelemmel a Bizottságnak nem áll módjában foglalkozni a petíció benyújtójának 
kérésével.


