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Tárgy: Az Ion Anghel, román állampolgár által benyújtott 0330/2007. sz. petíció a 
szociális biztonsági ellátásokhoz való jogának a görög hatóságok általi 
semmibevételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy 1998 óta legálisan tartózkodik Görögországban, és 2000 
óta szociális biztonsági járulékot fizet. 2003-ban a petíció benyújtója súlyosan megbetegedett, 
aminek következtében 2004. április 1-jétől nem tudott tovább dolgozni. A petíció benyújtója 
szerint a görög hatóságok nem voltak hajlandók szociális biztonsági ellátásokat biztosítani 
számára azzal az indokkal, hogy kevesebb mint 5 évig dolgozott Görögországban. A petíció 
benyújtójától ezenkívül két alkalommal megtagadták a különleges pénzügyi segély jogát, 
amelyet a veseproblémákkal küzdők számára biztosítanak: először azért, mert Románia nem 
volt az Európai Unió tagja, másodszor pedig 2007. január 1-je után, mivel Románia nem vált 
az EU teljes jogú tagjává. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja ki a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

I: A petíció
A petíció benyújtója román állampolgár, aki állítása szerint 1996 óta lakik Görögországban. 
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2000 és 2004 között ott dolgozott és ott fizette a szociális biztonsági járulékot. 2004-ben 
megbetegedett, és azóta nem dolgozik.

A petíció kifogásolja, hogy a görög hatóságok nem voltak hajlandók szociális biztonsági 
ellátásokat biztosítani számára azzal az indokkal, hogy amikor megbetegedett, kevesebb mint 
5 éve fizette a szociális biztonsági járulékot Görögországban. Megtagadták tőle a 
veseproblémákkal küzdőknek biztosított különleges pénzügyi segélyhez való jogot is.

II. A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójával kapcsolatban 
A Bizottság tájékoztatást kért a görög foglalkoztatási és szociális védelmi minisztériumtól az 
esetről. A minisztérium válasza szerint a petíció benyújtója 2000. január 1-jétől rendelkezett 
biztosítással a mezőgazdasági munkavállalók görög szociális biztonsági intézményében 
(OGA). A petíció benyújtója rokkantsági nyugdíjat kért, és az OGA határozata alapján 2004 
áprilisa óta munkaképtelen. A petíció benyújtója nem volt jogosult rokkantsági nyugdíjra, 
mivel rokkanttá válásának idején nem felelt meg a szociális biztonsági biztosítás ötéves 
görögországi időtartammal kapcsolatos követelményének, más olyan biztosítási időszak pedig 
nem volt, amelyet ezzel halmozhatott volna. 

A görög minisztérium által nyújtott tájékoztatás szerint a petíció benyújtója 2004 májusától az 
OGA költségén részesül rendszeres vesedialízisben.  2004 májusától kezdve az OGA havonta 
fizette kezelését és a vesedialízis céljából a kórházba való szállítását (2007 januárjáig havi 
410 EUR-t és 2007 februárjától havi 450 EUR-t). 

A válasz nem határozza meg a Görögországba „proniaként” ismert szociális 
támogatásra/segélyre való jogosultság feltételeit és a petíció benyújtójának arra való jogát 
sem. A „pronia” olyan szociális segélyellátásnak tűnik, amely nem tartozik az 1408/71/EGK 
rendelet1  tárgyi hatálya alá, de a Bizottság ismételten felkéri a görög hatóságokat, hogy 
tisztázzák ezen ellátás jellegét és feltételeit.

Mivel Románia 2007-től uniós tagállam, és az 1408/07/EGK rendelet 2007. január 1-jétől 
alkalmazandó a román állampolgárokra, a görög minisztérium arról tájékoztatja a Bizottságot, 
hogy amennyiben a petíció benyújtója a rokkantsági nyugdíjra vonatkozó újabb kérelmet 
nyújt be, a görög hatóságok e kérelmet az 1408/71/EGK rendeletben megállapított szabályok 
szerint kezelik, és figyelembe veszik azokat a biztosítási időszakokat, amelyeket a petíció 
benyújtója valamely más tagállam jogszabályai alapján teljesített.
Az Európai Unióhoz tartozó tagállamok rokkantsági rendszerei jelentős mértékben 
különböznek. Mindazonáltal azon tagállamnak az intézménye, ahol a rokkantsági nyugdíjat 
kérik, figyelembe veszi azokat a biztosítási és tartózkodási időszakokat, amelyeket az igénylő 
valamely tagállam jogszabályai értelmében teljesített, amennyiben ez az ellátásra való 
jogosultsághoz szükséges.

Mivel a petíció benyújtója nem tett eleget annak feltételeinek, hogy rokkantsági nyugdíjat 

                                               
1 A legutóbb a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392., 
2006.12.30., 1. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra 
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 
1971.7.5., 2. o.).
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kapjon, hiszen a görög nemzeti jogszabályok szerint munkaképtelenné vált, és nem volt egyéb
olyan biztosítási időszak, amely a közösségi jogszabályok alapján hozzáadható volna a görög 
biztosítási időszakhoz, a görög hatóságok határozatát a Bizottság szolgálatai nem vitathatják. 

Ahogyan azt a görög minisztérium állítja tájékoztatásában, a petíció benyújtójának helyzete 
2007. január 1-jén módosult, mivel Románia uniós tagállam lett, és a petíció benyújtója az 
1408/71/EGK rendelet 94. cikkével összhangban új kérelmet nyújthat be a rokkantsági 
nyugdíjra vonatkozóan. Amennyiben van valamennyi romániai biztosítási időszak, akkor ez 
összeadódik a görög biztosítási időszakkal, és a petíció benyújtója ennélfogva eleget tehet az 
ötéves biztosítási időtartammal kapcsolatos feltételnek, amely a görögországi rokkantsági 
nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges. 

III. Következtetések
A Bizottság nem tudott megállapítani a szociális biztonság területével kapcsolatos közösségi 
rendelkezéseket érintő semmilyen jogsértést. A petíció benyújtója új kérelmet nyújthat be a 
rokkantsági nyugdíjra vonatkozóan, és amennyiben van romániai biztosítási időszak, akkor 
azt a görög hatóságok a legrövidebb biztosítási időszak elérése érdekében hozzáadják a 
görögországi biztosítási időszakhoz.

A Bizottság szolgálatai – amint további új információ áll rendelkezésükre – megpróbálják 
egyértelművé tenni a Görögországban „proniaként” ismert pénzügyi támogatás jellegét és 
feltételeit.

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

A legutóbbi közlemény óta a Bizottság szolgálatai számos alkalommal kapcsolatba léptek a 
petíció benyújtójával és a görög hatóságokkal, hogy tisztázzák a petíció benyújtójának 
helyzetét. 

A Görögországban érvényes rokkantsági nyugdíjat illetően a görög hatóságok megerősítették, 
hogy a petíció benyújtója nem szerzett elég biztosítási időt ahhoz, hogy a görög jogszabályok 
értelmében ellátásban részesüljön. Ahhoz, hogy figyelembe vegyék a biztosítási időket és 
megnyíljon a petíció benyújtójának jogosultsága a görög jogszabály szerinti ellátásra, a görög 
hatóságok bizonyították, hogy kapcsolatba léptek az illetékes román hatósággal, hogy 
információt cseréljenek a petíció benyújtójának biztosítási időiről [a görög hatóságok 
elküldték az E204, E205, E213 nyomtatványokat és más dokumentumokat (a rokkantási 
fokról hozott határozatot), valamint kérték a román hatóságoktól az E205 nyomtatványt és az 
esetleges határozatot a petíció benyújtójának román jogszabályok szerinti rokkantságáról].

A vesedialízissel kezelt betegek görögországi szociális segélyellátását illetően (amit a petíció 
benyújtója „profina/trofima” néven említett) a görög hatóságok elküldték a Bizottság 
szolgálatainak a miniszteri rendelet szövegét, amely módosította a szabályokat, és 2009 
augusztusától kiterjesztette e segély személyi hatályát az uniós tagállamok összes polgárára, 
aki Görögországban rendelkezik lakóhellyel.

Következtetések
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A petíció benyújtójának rokkantsági nyugdíj iránti kérelmét jelenleg vizsgálják a görög 
hatóságok, és a görög rokkantsági nyugdíj megszerzése attól függ, hogy szereztek-e további 
biztosítási időt a román jogszabályok értelmében.  

A vesedialízissel kezelt betegek szociális segélyellátását 2009 augusztusától minden 
Görögországban élő uniós állampolgárnak biztosítják, így a petíció benyújtójának is.


