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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz az úgynevezett Riester-nyugdíj miatt, ami elvileg lehetővé 
teszi, hogy az emberek spórolhassanak öregségi nyugdíjukhoz. A német állam ennek 
érdekében bizonyos ellátásokat fizet, és ezzel a rendszer vonzóvá válik a takarékoskodók 
számára. Azonban a külföldre – akár másik uniós országba – költöző Riester-tagoknak vissza 
kell fizetniük valamennyi ellátást az államnak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez 
korlátozza az EU-n belüli szabad mozgását. Véleménye szerint egy állam nem teheti az 
öregségi ellátást attól függővé, hogy valaki a származási országában marad-e. Szerinte a 
Riester-nyugdíjat kifejezetten úgy alakították ki, hogy az kompenzálja az állami nyugdíj 
későbbi csökkentését. Ezért úgy véli, hogy a Riester-rendszert ugyanúgy kell kezelni, mint az 
állami nyugdíjat a személyek szabad mozgása tekintetében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Az úgynevezett „Riester-Zulage” pénzbeli ellátást („Grundzulage” és „Kinderzulage”) Riester 
korábbi német szociális miniszter által a kiegészítő öregségi nyugdíj alapjaként alakították ki. 
Célja az volt, hogy a lakosságot kiegészítő nyugdíjrendszerekbe való belépésre ösztönözze, az 
első pillér szerinti nyugdíj mértékének csökkentését követően. Az előnyökből csak a 
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németországi adóilletőségű személyek részesülhettek. Emellett az ellátást vissza kellett fizetni 
a korlátlan adóügyi felelősség lejártakor (pl. ha a jogosult másik tagállamba költözik).

A petíció benyújtója amiatt tesz panaszt, hogy a Riester-ellátásban részesülő személy köteles 
a teljes ellátást visszafizetni, ha másik uniós tagállamba költözik. Véleménye szerint ez az 
EU-n belüli szabad mozgás korlátozása. Nézete szerint az állam nem kötheti az öregségi 
ellátást ahhoz, hogy a jogosult ne hagyja el származási országát.

A Bizottság már ismeri a problémát, és osztja a petíció benyújtójának álláspontját. A 
Bizottság szerint az a szabály, hogy a jogosult másik tagállamba történő költözéskor köteles 
visszafizetni az ellátást, nem összeegyeztethető a munkavállalók szabad mozgásának elvével 
(az EK-Szerződés 39. cikke és a 1612/68/EGK rendelet 7. cikke), sem pedig a személyek 
szabad mozgásának elvével (az EK-Szerződés 18. cikke) és a megkülönböztetés általános 
tilalmával (az EK-Szerződés 12. cikke).

A Bizottság a fentiekre tekintettel jogsértési eljárást indított Németország ellen (2003/2067). 
Mivel a német hatóságok elutasították a jogszabály módosítását, az ügyet az Európai Bíróság 
elé terjesztették (C-269/07). A szóbeli meghallgatást 2008. december 17-én tartották. Az 
ügyben 2009 során hirdetnek ítéletet.

A Bizottság javasolja a petíció benyújtójának ennek megfelelő tájékoztatását. 

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

Az Európai Bíróság 2009. szeptember 10-én kihirdette a C-269/07. sz. ügyben hozott ítéletét. A 
Bíróság a következőképpen ítélkezett: 

„mivel elfogadta és hatályban tartotta a jövedelemadóról szóló szövetségi törvény 
(Einkommensteuergesetz) 79–99. §-ának a kiegészítő öregségi nyugdíjra vonatkozó 
rendelkezéseit — nem teljesítette az EK 39. cikkből, a munkavállalók Közösségen belüli 
szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdéséből, valamint az EK 18. cikkből eredő kötelezettségeit, amennyiben ezek a 
rendelkezések:

- nem biztosítják a határ menti ingázók és házastársaik számára a nyugdíj-előtakarékossági 
pótlékra való jogosultságot, ha azok nem teljes körűen adókötelesek ebben a tagállamban,
- megtagadják a határ menti ingázóktól azt a jogot, hogy a támogatott tőkét saját használatú 
lakás vásárlására vagy építésére használják fel, amennyiben ez a lakás nem Németországban 
található, és 
- előírják, hogy az e tagállambeli teljes körű adókötelezettség megszűnése esetén az említett 
pótlékot vissza kell fizetni.” 

Az ítélet teljes mértékben összhangban áll a Bizottság álláspontjával és a petíció benyújtója által 
kifejtett véleménnyel.

A 2009. október 6-i levélben felkérték a német hatóságokat, hogy két hónapon belül tájékoztassák 
a Bizottságot az ítéletben foglaltak teljesítése érdekében hozott intézkedésekről.
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2009. november 17-én a német kormány arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Szövetségi 
Pénzügyminisztérium már ki is dolgozott egy törvénytervezetet az ítélet végrehajtására. 
Ugyanakkor a német kormány kérte a végrehajtásra vonatkozó határidő két hónappal történő 
meghosszabbítását, mivel még nem zárult le a törvénytervezet kormányon belüli megvitatása.

Annak érdekében, hogy a törvény elfogadásáig terjedő időszakban is biztosítsa az ítélet 
tiszteletben tartását, a Pénzügyminisztérium közigazgatási utasítást tett közzé (BMF-Schreiben 
vom 13. November 2009; IV C 3 - S 2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Az utasítás 
értelmében nem kérhető a nyugdíj-előtakarékossági pótlék visszafizetése, amennyiben az 
adófizető másik uniós tagállamba költözik.

Amint az ítélettel összhangban elfogadják a jogszabályt, a jogsértési eljárás is lezárul.

A Bizottság javasolja, hogy ennek megfelelően tájékoztassák a petíció benyújtóját.


