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Tárgy: Justinus A. Linskens, német állampolgár által benyújtott 1521/2008. számú 
petíció a németországi és hollandiai szociális ellátásokkal kapcsolatos 
problémákról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója autoimmun betegségben szenved, és mint Németország és Hollandia 
között ingázó egykori munkavállaló a szociális ellátások kifizetőhelyeinek illetékességével 
kapcsolatban adódtak problémái. A petíció benyújtója konkrétabban azonban nem nevezi meg 
nehézségeit.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja 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. Az uniós jog, különösen a 883/2004/EK rendelet és 
a 987/209/EK rendelet, közös szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog 
alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania. E szabályok biztosítják, 
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hogy az egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása során ne sérüljön az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elve. 

Az ügy további pontosítása érdekében a Bizottság szolgálatai felvették a kapcsolatot a holland 
hatóságokkal. A holland hatóságok válaszukban közölték, hogy az illetékes holland hatóság, a 
Társadalombiztosítási Ügynökség (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV) 
megvizsgálta a petíció benyújtójának ügyét, és arra az eredményre jutott, hogy az UWV 
jelenleg teljes mértékű munkaképtelenségi ellátást fizet a petíció benyújtójának.

Lehetséges, hogy a petíció benyújtását az váltotta ki, hogy akkoriban a petíció benyújtójához 
nem érkezett kapcsolódó levél az illetékes holland hatóságtól, mégpedig egy hiba 
következtében, ami miatt a petíció benyújtójának címzett leveleket a helyes németországi cím 
helyett egy hollandiai címre küldték. A holland UWV biztosított bennünket arról, hogy azóta 
kijavították a hibát.

Következtetés

A holland hatóságoktól beérkezett információk nyomán a Bizottság szolgálatai úgy vélik, 
hogy a petíció benyújtójának a szociális biztonsági jogosultságával kapcsolatos problémái 
megoldódtak, következésképpen nincs szó az uniós jog megsértéséről.


