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Tárgy: Panagiotis Georgiadis, görög állampolgár által benyújtott 0825/2005. számú 
petíció az édesapját érintő nyugdíjproblémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója édesapjának, aki korábban több éven keresztül Németországban 
dolgozott, görög rokkantsági nyugdíjat kap. Azonban Baden-Württemberg tartomány nyugdíj 
terén felelős német hatóságai (Landesversicherungsanstalt), amelyek a petíció benyújtójának 
édesapjánál alacsonyabb fokú fogyatékosságot állapítottak meg, elutasítják azon összeg 
fizetését, amelyre szerinte ő jogosult. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy biztosítsa azon európai alapelvek tiszteletben tartását, amelyek megakadályozzák, hogy 
ha egy migráns munkavállaló munkaképessége megváltozik, akkor kedvezőtlenebbül 
kezeljék, mint egy olyan személyt, aki mindig ugyanabban országban élt és dolgozott

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. január 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. május 24-én kapott válasz.

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának érvei kapcsán

Az EU szociális biztonságra vonatkozó joga nem váltja fel egyetlen európai rendszerrel a 
tagállamok meglévő nemzeti társadalombiztosítási rendszereit. Ahelyett hogy harmonizálnák 
a társadalombiztosítási rendszereket, a szociális biztonság terén az európai rendelkezések a 
nemzeti rendszerek egyszerű koordinációját írják elő. Más szavakkal, minden egyes tagállam 
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szabadon határozhatja meg nemzeti társadalombiztosítási rendszere működésének részleteit, 
vagyis, hogy a jogszabályai értelmében ki számít biztosítottnak, milyen feltételek mellett 
milyen juttatásokban részesülhet, hogyan számítsák ki ezen ellátások mértékét és mekkora 
összegű járulékokat kell fizetni. Az európai jog, különösen az 1408/71/EGK rendelet 
határozza meg azokat a közös szabályokat és elveket, amelyeket be kell tartani a nemzeti 
jogszabályok alkalmazása során. Így biztosított, hogy a különböző nemzeti jogszabályok 
alkalmazása ne érintse hátrányosan az Európai Unió keretében a szabad mozgáshoz való 
jogukat gyakorló személyeket.

Az, hogy megállapítanak-e egy személy számára rokkantsági nyugdíjat a német jogszabályok 
értelmében, és hogy milyen mértékű rokkantsági szintet ítélnek meg, az ellátásokhoz való jog 
feltételét érinti, ezért nem a közösségi jog, hanem kizárólag a német nemzeti jog hatálya alá 
tartozik. Mivel e kérdést kizárólag a német nemzeti jog függvényében kell rendezni, az 
független a görög intézmény által elfogadott állásponttól. A német határozat ezért nem sérti a 
közösségi jogot és az 1408/71 rendelet rendelkezéseit.

Következtetések

Az a tény, hogy különböző tagállamok intézményei ugyanazon személy esetében különböző 
mértékű rokkantsági fok alapján ítélnek meg rokkantsági nyugdíjat, nem sérti a közösségi 
jogot és az 1408/71 rendelet rendelkezéseit. A Bizottság szervezeti egységei ezért a petíció 
lezárását javasolják.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott kiegészítő válasz.

Háttér/A tények összefoglalása/ Történeti áttekintés

A petíció benyújtója édesapjának, aki korábban több évig Németországban dolgozott, német 
rokkantsági nyugdíjat ítéltek meg, de görögöt nem. Baden-Württemberg tartomány 
nyugdíjalapja (Landesversicherungsanstalt) a petíció benyújtója édesapjának eredetileg 
alacsonyabb rokkantsági szintet állapított meg, de az édesapa 2003 óta öregségi nyugdíjban 
részesül. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az IKA-ETAM görög alap nem vette figyelembe 
a rokkantsági szintre vonatkozó német határozatot. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy biztosítsa azon európai alapelv tiszteletben tartását, amely 
megakadályozza, hogy ha egy migráns munkavállaló munkaképessége megváltozik, akkor 
kedvezőtlenebbül kezeljék, mint egy olyan személyt, aki mindig ugyanabban országban élt és 
dolgozott.

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának érvei kapcsán

Amint azt a Bizottság szervezeti egységei a 2005. július 6-i levelükben részletesen 
elmagyarázták a petíció benyújtójának, a rokkantsági szintre vonatkozó határozatok a 
tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Amint a Bíróság többször is hangsúlyozta, az 
EK-Szerződés 42. cikkén alapuló szabályozás célja a társadalombiztosítási rendszerek 
koordinálása és nem a harmonizálásuk.

A nemzeti jogszabályok alkalmazásával e határozatokat az egyes államok nemzeti intézményei 
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hozzák meg, ahol a személy biztosított volt. Egy intézmény határozata csak néhány különleges 
esetben kötelezi a többi érintett tagállam intézményeit. Ez a helyzet abból ered, hogy a 
közösségi rendelkezések nem harmonizálják a nemzeti társadalombiztosítási rendszereket, 
hanem csak koordinálják azokat.

Következtetések

Tekintettel a társadalombiztosítási rendszerek közösségi koordinálásának korlátozott 
jellegére, a Bizottság nem tehet lépéseket a petíció benyújtója érdekében.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az Európai Parlament a Bizottság által megadott pontatlan 
információk alapján zárta le ezt a petíciót, és annak újbóli megnyitását kéri. A petíció 
benyújtója által küldött terjedelmes ügyirat vizsgálata egyetlen olyan elemet sem tárt fel, 
amely alapján a közösségi jog megsértése megállapítható lenne.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy nincs olyan új elem, amely a petíció újbóli vizsgálatát lehetővé 
tenné.


