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Tárgy: D.S. ismeretlen állampolgárságú személy által benyújtott 0603/2009. számú 
petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelv állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1990 óta törvényesen tartózkodik Németországban, kifejti, hogy 
elismert élettársi kapcsolatban él, alkalmazásban áll, és nyugdíjjogosultságot szerzett. 2005 és 
2007 között német élettársával együtt jóléti juttatásokban (Grundsicherungsleistung) részesült. 
2007-ben a petíció benyújtójától megvonták a juttatásokat, mivel nem tudott bemutatni uniós 
tartózkodási engedélyt (EU-Freizügigkeitsbescheiningung), amikor pedig később bemutatta a 
kívánt dokumentumot és uniós munkavállalási engedélyét, a juttatásokat nem kezdték újra 
folyósítani. A petíció benyújtója szerint tévedésből vontak meg tőle juttatásokat, és 
állampolgársága miatt hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód áldozatává vált. 
Ezért az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. szeptember 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója lengyel állampolgár, aki 1990 óta Németországban él. 2004 óta 
élettársával közös háztartásban él. A pár kezdetben jóléti juttatásokban részesült, 2007. július 
1-jétől azonban ezeket csupán a petíció benyújtójának élettársa részére folyósították, a petíció 
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benyújtójától viszont megvonták. 

A petíció benyújtója fellebbezett e közigazgatási határozat ellen, és a német szociális törvény 
II. kötetében (Sozialgesetzbuch II az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással összhangban a 
megélhetési költségek fedezéséhez nyújtott juttatásokról) meghatározott juttatásokért, valamint 
lakhatási támogatásért folyamodott. A berlini Német Szociális Bíróság (Sozialgericht) 2009. 
március 27-én ideiglenes határozatot hozott, amelyben a petíció benyújtója részére a német 
szociális törvény II. kötetében meghatározott juttatások 80 százalékát, valamint lakhatási és 
fűtési támogatást ítélt meg.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy mivel a kért juttatásokat már nem folyósítják részére, 
állampolgársága miatt hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, ami sérti a 2004/38/EK 
irányelv rendelkezéseit.

A szociális biztonságra vonatkozó közösségi rendelkezések a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációját, nem pedig azok harmonizációját írják elő. Ennek megfelelően valamennyi 
tagállam szabadon határozhatja meg a saját szociális biztonsági rendszerével kapcsolatos 
részleteket, ideértve a folyósított juttatások jellegét, a jogosultság feltételeit, a juttatások 
kiszámításának módját és a fizetendő járulék összegét is. A közösségi előírások, 
különösképpen az 1408/71/EGK rendelet, megállapítják azokat a közösségi szabályokat és 
elveket, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell 
tartania.  Ezek a szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása 
során tiszteletben tartsák az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelvét. 
Ezáltal gondoskodnak róla, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása nem érinti 
kedvezőtlenül a személyek Európai Unión belüli szabad mozgására vonatkozó jogának 
gyakorlását. 

Ami a német szociális törvény II. kötetében (Sozialgesetzbuch II az álláskeresőkre vonatkozó 
alapellátással összhangban a megélhetési költségek fedezéséhez nyújtott juttatásokról) 
meghatározott juttatásokat illeti, ezek az 1408/71/EGK rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak, 
és a petíció benyújtója az említett rendelet 3. cikkére hivatkozhat (a más tagállamok 
állampolgáraival szembeni egyenlő bánásmódra vonatkozó záradék). 
Megjegyzendő, hogy az 1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletének „NÉMETORSZÁG” című 
E. pontja a következőt írja elő: 
„A megélhetési költségeket fedező ellátások az álláskeresőkre vonatkozó alapellátással 
összhangban, kivéve, ha ezen ellátások tekintetében teljesülnek azok a követelmények, 
amelyek a munkanélküli ellátás odaítélését követően (szociális biztonsági törvény II. kötet 24. 
cikkének (1) bekezdése) feljogosítanak az ideiglenes kiegészítő ellátásra.”
Ez azt jelenti, hogy a német szociális törvény II. kötetében meghatározott juttatások 
általánosságban véve nem járulékalapú pénzbeni ellátásnak minősülnek, amelyek az 
1408/71/EGK rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak azzal a pontosítással, hogy ezeket a 
juttatásokat nem egy másik tagállamban kell folyósítani (10. cikk a) pont), hanem a 
tartózkodás helye szerinti országban (Németország) kell kifizetni, feltéve, hogy teljesülnek a 
nemzeti feltételek, és hogy ezeket a feltételeket az egyenlő bánásmód elve alapján 
alkalmazzák.

Ami a lakhatási és fűtési támogatást illeti, az 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdése kizárja a szociális támogatást a rendelet alkalmazási köréből.
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Bizonyos feltételek mellett a petíció benyújtója Németországban jogosult lehet ilyen ellátásra, 
ideértve a szociális, lakhatási vagy fűtési támogatást is. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Szerződésekben és a végrehajtásukra 
hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak 
joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
feltételek az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvben találhatók. 

Az említett irányelv 24. cikke biztosítja, hogy az irányelv alapján a fogadó tagállam területén 
tartózkodó valamennyi uniós polgárt a fogadó tagállam állampolgárokéval egyenlő bánásmód 
illesse meg a szociális kedvezmények területén. Az irányelv 24. cikke (2) bekezdésének 
értelmében azonban a fogadó tagállam a munkavállalókon, önálló vállalkozókon, e 
jogállásukat megtartó személyeken és családtagjaikon kívüli személyeknek nem köteles 
szociális segítségnyújtásra való jogosultságot biztosítani a tartózkodás első három 
hónapjában.

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság német 
tagjától kapott tájékoztatás szerint a petíció benyújtójának ügye továbbra is folyamatban van. 
A berlini Német Szociális Bíróság 2009. március 27-én meghozott ideiglenes határozatában 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a petíció benyújtója a német szociális törvény II. 
kötetében meghatározott juttatások 80 százalékára, valamint lakhatási és fűtési támogatásra 
jogosult. 

A beérkezett információk alapján a Bizottság nem állapította meg állampolgárság alapján 
történő hátrányos megkülönböztetés tényét. A jelek szerint a probléma a tényleges 
körülményekkel kapcsolatos vitából, nem pedig a közösségi jog helytelen alkalmazásából 
fakad.


