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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Markus Sonnenschein, német állampolgár által a Gewerkschaft Nahrung, 
Genuss, Gaststätten nevében benyújtott, 0646/2009. számú, 50 aláírást tartalmazó 
petíció a német és a svájci társadalombiztosítási törvény közötti eltérésről, amely 
hátrányosan érinti a határmenti ingázó (Németországban élő és Svájcban dolgozó) 
munkavállalókat 

1. A petíció összefoglalása

 A petíciót a német szövetségi kormányhoz, Baden Württemberg tartományi parlamentjéhez 
és az Európai Parlamenthez nyújtották be. Egy olyan német állampolgár esetén alapszik, aki 
korábban Svájcban dolgozott a catering-ágazatban, és rokkantsághoz vezető munkahelyi 
balesetet szenvedett. Svájctól kap rokkantnyugdíjat. Amiatt emel panaszt, hogy a német 
hatóságok nem nyújtanak neki támogatást eltartott gyermekei után, mivel a svájci 
rokkantnyugdíj tartalmaz ilyen jellegű juttatást is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A szociális biztonság terén érvényes uniós rendelkezések a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolását, nem pedig azok harmonizációját írják elő. Ennek megfelelően az egyes 
tagállamok szabadon meghatározhatják saját szociális biztonsági rendszerük részleteit, 
ideértve a juttatások jellegét, a jogosultság feltételeit, a juttatások kiszámításának módját és a 
fizetendő járulék összegét is. Az uniós rendelkezések, különösen az 1408/71/EGK rendelet és 
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az 574/72/EGK rendelet, közös szabályokat és elveket határoznak meg, 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 megkülönböztetés tilalmának elvét. 

Svájc tekintetében általánosságban a fent említett 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet 
alkalmazandó az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci 
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás1 révén, a 
megállapodás II. mellékletében felsoroltak szerint.

A családi ellátásokat illetően az 1408/71/EGK rendelet III. címének 7. és 8. fejezete 
tartalmazza a családi ellátások összehangolását biztosító szabályokat. Amennyiben valamely 
személy egynél több tagállam jogszabályai értelmében is jogosult a családi ellátásra, a család 
elvben a magasabb összegű ellátásban részesül. A halmozódás eseteire speciális szabályok 
vonatkoznak, amelyek az elsődleges illetékességű állam (a foglalkoztatás szerinti állam) és a 
másodlagos illetékességű állam (a lakóhely szerinti állam) meghatározása révén 
megakadályozzák a túlfizetést. A megítélt ellátás összegétől függően a másodlagos 
illetékességű állam az elsődleges illetékességű állam által biztosított összeg erejéig 
felfüggesztheti az általa folyósított ellátások kifizetését; lásd az 1408/71/EGK rendelet 76. 
cikkét és az 574/72/EGK rendelet 10. cikkét.

A Bizottság szolgálatainak megkeresésére a migráns munkavállalók szociális biztonságával 
foglalkozó igazgatási bizottság német tagja a német kormány által a német parlamenthez 
2009. június 4-én levélben eljuttatott válaszra vonatkozóan a következő tájékoztatást adta a 
Bizottságnak: A német kormány az e tárgyban illetékes legmagasabb szintű német bíróság, a 
Bundesfinanzhof határozatára hivatkozott, amely a jelen ügyben 2006. október 26-án hozott 
ítéletet. Ítéletében a Bundesfinanzhof az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdése a) 
pontját alkalmazta, és megállapította, hogy a németországi családi pótlékra való jogosultságot 
a svájci ellátás összegének erejéig felfüggesztették, és hogy amennyiben a svájci családi 
pótlék összege magasabb a németországi ellátásnál, az érintett nem jogosult a német családi 
pótlékra. 

Ennek megfelelően a német bíróság a német családi pótlékra való jogosultságot mint olyat 
nem tagadta, ám úgy ítélte meg, hogy Svájc az elsődleges illetékességű állam. Ezenfelül az 
ellátások halmozódásának megelőzése érdekében a német családi pótlék a Svájc által 
kifizetett összeg erejéig felfüggeszthető. Mivel a svájci ellátás gyermekek után járó 
támogatási része a jelek szerint magasabb vagy megegyezik a német ellátás összegével, a 
német családi pótlékot nem kell folyósítani.

Ez az értékelés összhangban áll a közösségi joggal, tekintve, hogy teljesülnek az 574/72/EGK 
rendelet 10. cikke (1) bekezdése a) pontjában meghatározott, halmozódásra vonatkozó 
tényszerű feltételek.

A petíció benyújtójának abbéli kifogása, hogy a svájci rokkantsági nyugdíj a gyermekek után 
járó svájci támogatást is tartalmaz, nemzeti hatáskörbe tartozik, hiszen Svájc maga dönthet 
arról, milyen formában biztosítja az ellátásokat. 

                                               
1 HL L 114., 2002.04.30., 6. o
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A tekintetben, hogy a petíció benyújtója sajnálatát fejezi ki, amiért a svájci és német szociális 
biztonsági rendszer különbözik egymástól, emlékeztetnénk arra, hogy nem létezik 
harmonizált európai társadalombiztosítási rendszer. Ez az oka annak, hogy a Közösség a 
szociális biztonsági rendszerek összehangolása, nem pedig azok harmonizációja terén 
illetékes. 

A fentiek alapján a Bizottság szolgálatai egyetértenek a német kormánnyal abban, hogy nincs 
szükség a nemzeti vagy az uniós jogszabály módosítására, mivel a kérdéses ügyben a 
közösségi jog téves értelmezéséről, nem pedig strukturális problémáról vagy az uniós jog 
helytelen alkalmazásáról van szó. 

Ha azonban a petíció benyújtója az érintett személy ügyének a kapott magyarázatok fényében 
történő ismételt értékelését követően továbbra is úgy érzi, hogy nem megfelelően alkalmazták 
az uniós jogot, további vizsgálat céljából eljuttathatja az ügy részletes leírását a Bizottság 
szolgálataihoz.

Következtetések

A kapott információk alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció a vonatkozó uniós 
szabályok helytelen értelmezése miatt született. Ezért nincs szükség azok módosítására.


