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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábban egy Limassolban lajstromba vett kereskedelmi hajón állt 
alkalmazásban. Jelenleg lengyel nyugdíjat kap, és ezért felvette a kapcsolatot mind a ciprusi, 
mind a görög nyugdíjhatóságokkal, hogy nyugdíjjárulékait utalják át a lengyel nyugdíjalapba. 
A ciprusi szociális biztonsági szerv azt válaszolta, nem tartozik a ciprusi szociális biztonsági 
rendszerbe, ezért nem jogosult arra, hogy Ciprustól nyugdíjat kapjon. A görög tengerészek 
nyugdíjalapja azonban nem válaszolt neki. Mivel a petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a 
tengerészkönyvében szereplő igazolás alapján Ciprustól, illetve Görögországtól nyugdíjra 
jogosult, kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

A petíció benyújtója korábban egy Limassolban lajstromba vett kereskedelmi hajón állt 
alkalmazásban. 2004 májusában Lengyelországban öregségi nyugdíjat igényelt, és ennek 
kapcsán a lengyel illetékes intézmény felvetette a kapcsolatot a görög és a ciprusi biztosítási 
intézményekkel a petíció benyújtója által a hajó fedélzetén munkával eltöltött idő alapján 
keletkezett biztosítási idő tisztázása érdekében. A ciprusi intézmény válaszában arról 



PE406.078v03-00 2/4 CM\829633HU.doc

HU

tájékoztatott, hogy a ciprusi szociális biztonsági rendszer értelmében a petíció benyújtója nem 
szerzett biztosítási időt. A görög intézmény 2005 szeptemberében néhány további 
dokumentumot kért be a petíció benyújtójától (amelyeket a petíció benyújtója 2005 
októberében közvetlenül elküldött a görögországi intézményhez), mindazonáltal máig nem 
adott választ a petíció benyújtójának a görög szociális biztonsági rendszer értelmében szerzett 
biztosítási idejéről.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a görög illetékes hatóságoknak túlságosan hosszú időt 
vesz igénybe, hogy a biztosítási helyzetével kapcsolatos adatokat (azaz a görög szociális 
biztonsági rendszer értelmében a petíció benyújtója által szerzett biztosítási időt) közöljék az 
illetékes lengyel intézménnyel. 

A szociális biztonságot szabályozó uniós jog nem helyettesíti a hatályos nemzeti szociális 
biztonsági rendszereket egy egységes európai rendszerrel. A szociális biztonságra vonatkozó 
uniós rendelkezések a szociális biztonsági rendszerek harmonizálása helyett e nemzeti 
rendszerek egyszerű összehangolását írják elő. Más szóval, az egyes tagállamok szabadon 
meghatározhatják saját szociális biztonsági rendszerük részleteit, azaz hogy jogszabályaik 
értelmében ki tekinthető biztosítottnak, milyen ellátások folyósíthatók és milyen feltételek 
mellett, hogyan számítják ki a szóban forgó ellátásokat és mennyi hozzájárulást kell fizetni. 
Az uniós jog, különösen az 1408/71/EGK rendelet1 közös szabályokat és elveket állapít meg, 
amelyeket az egyes tagállamok nemzeti jogának alkalmazásakor figyelembe kell venni. 
Ezáltal biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása ne érintse 
hátrányosan azokat a személyeket, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják az 
Európai Unióban.

Mivel nem létezik harmonizált rendszer, azon személyek számára, akik több tagállamban is 
munkát vállaltak, ezen tagállamok mindegyike nyugdíjat fog folyósítani. Ezek a 
nyugdíjkifizetések összhangban vannak az egyes érintett tagállamokban szerzett biztosítási 
idővel. Az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében egy 
tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmazott munkavállaló a lobogó szerinti 
tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Ennélfogva a petíció benyújtója a hajó 
fedélzetén történő alkalmazása során a hajó lobogó szerinti államának biztosítása alatt állt, és
ezen államnak a szerzett biztosítási időnek megfelelően öregségi nyugdíjat kell biztosítania a 
petíció benyújtója számára. A hajó nyilvántartásba vételének helye nem lényeges szempont 
annak megállapításakor, hogy mely tagállamnak kell a nyugdíjat folyósítania.

Ami a nyugdíjigénylési eljárást illeti, az 574/72/EGK rendelet 36. cikke előírja, hogy ahhoz, 
hogy az a személy, aki egynél több tagállamban dolgozott, nyugdíjellátást igényelhessen, 
kérelmét a lakóhelye szerinti tagállamban kell benyújtania. A lakóhely szerinti állam illetékes 
hatósága ezt követően az igénylő nevében együttműködik más tagállamok hatóságaival a 
jogszabályaik értelmében szerzett biztosítási idő közlése érdekében. 

Az 1408/71/EGK rendelet, és annak végrehajtási rendelete, az 575/72/EGK rendelet, 
                                               
1 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 

mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.). A legutóbb 
az 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 392., 2006.12.30., 1. o.) módosított 
rendelet.
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megállapította az ilyen esetekben követendő eljárásokat. A 1408/71/EGK rendelet 84a. cikke 
kifejezetten előírja, hogy a tagállamok szociális biztonsági intézményeinek kölcsönösen 
tájékoztatniuk kell egymást és együtt kell működniük, valamint „a helyes hivatali magatartás 
elvének megfelelően ésszerű időn belül” válaszolniuk kell minden kérésre. Ezek az eljárások 
rendszerint kielégítően működnek. Mindazonáltal, mivel ezen intézményeknek bizonyos 
eseteket nemzeti szinten kell megvizsgálniuk, például informálódniuk kell a korábbi 
munkáltatóknál a szükséges információk összegyűjtéséhez, időbe telhet a biztosítási idő 
megállapítása. 

Következtetések
A késedelem fényében a Bizottság szolgálatai felhívják a görög minisztérium figyelmét az 
ügyre és folyamatos tájékoztatást nyújtanak a Parlament számára.

A folyamat meggyorsítása érdekében a petíció benyújtója megteheti a görög nemzeti jog által 
meghatározott, szükséges lépéseket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. január 30.

A Bizottság több alkalommal is levelet írt a görög hatóságoknak annak érdekében, hogy 
meggyorsítsa a petíció benyújtója által ismertetett ügy elbírálását. Jóllehet a Bizottság leveleit 
továbbították az illetékes görög intézményhez, a szóban forgó intézmény mindezidáig nem 
tanúsított az ügy megoldásához szükséges együttműködést.

Mivel a Bizottsággal több polgár is felvette a kapcsolatot ugyanezen problémával – azaz a 
szerzett biztosítási időnek az azt megállapító, szóban forgó intézmény általi késedelmes 
közlésével – kapcsolatban, a Bizottság mindezen hasonló tárgyú panaszokat egy összevont 
ügy keretében szándékozik kezelni, valamint igyekszik megtenni minden szükséges lépést 
annak biztosítása érdekében, hogy 1408/71/EGK rendeletnek az intézmények közötti 
együttműködésről szóló 84. és 84a. cikkét az érintett görög intézmény tiszteletben tartsa.

Ahhoz azonban, hogy a petíció benyújtójának ügyével az összevont ügy keretében 
foglalkozhasson, a Bizottság számára a petíció benyújtójának hozzájárulása szükséges ahhoz, 
hogy a görög hatóságokkal szemben a petíció benyújtójának nevében eljárhasson. 

Következtetések

A Bizottság szeretné felvenni ezt a petíciót az összevont ügy keretében vizsgált panaszok 
körébe, amely ügy az együttműködésnek a szóban forgó görög intézmény esetében tapasztalt 
hiányával foglalkozik. Ehhez a Bizottságnak írásos hozzájárulásra van szüksége a petíció 
benyújtójától. 

Ugyanakkor a petíció benyújtójának azt javasoljuk, hogy tegye meg a görög nemzeti 
jogszabályokban megállapított szükséges lépéseket az eljárás meggyorsítása érdekében.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság több alkalommal is levelet intézett a görög hatóságokhoz annak érdekében, hogy 
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sürgősen eljárhasson a petíció benyújtójának ügyében. És bár a Bizottság leveleit 
továbbították az említett illetékes görög intézményhez, az továbbra sem biztosítja a szükséges 
együttműködést. 

A Bizottság Görögország Állandó Képviseletéhez fordult segítségért, ami után az illetékes 
görög intézmény – a Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT) – végül arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy a petíció benyújtójának nincs biztosítási nyilvántartása a NAT 
regiszterében. E célból fontos hangsúlyozni, hogy abban az időben, amikor a petíció 
benyújtója egy görög hajó fedélzetén állt alkalmazásban, lengyel állampolgárként nem 
tartozott a közösségi jog hatálya alá, mivel Lengyelország csupán 2004. május 1-jén 
csatlakozott az Európai Unióhoz. Következésképpen abban az időben a görög 
társadalombiztosításhoz történő hozzáférésére kizárólag a görög nemzeti jogszabályok voltak 
irányadók, és e tekintetben a petíció benyújtója nem hivatkozhat a közösségi jogra. A 
Bizottságnak ezért nem áll módjában megvizsgálni, hogy a petíció benyújtójának a szociális 
biztonságra vonatkozó görög jogszabályok értelmében biztosítotti jogviszonyban kellett 
volna-e lennie a görög hajón történő munkavállalása során, mivel abban az időben a petíció 
benyújtója nem tartozott a közösségi jog hatálya alá.

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy az említett időszakban hatályos görög 
jogszabályok alapján őt is megillette volna a biztosítási jogviszony, a kérdést a görög 
hatóságok vagy a görög bíróságok elé kell tárnia. 

A Bizottság felkérte Görögország Állandó Képviseletét annak igazolására, hogy a petíció 
benyújtójának biztosítási nyilvántartását érintő információkat közvetítették azon lengyel 
intézmény felé, amely a petíció benyújtójának nyugdíjkérelmét vizsgálja. Emellett a Bizottság 
a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek értelmében vett fokozott és megerősített 
együttműködés szellemében annak megerősítését kérte, hogy a görög hatóságok minden 
erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék a többi állam 
társadalombiztosítási hatóságaival és intézményeivel folytatott együttműködést, valamint a 
jövőben lehetővé tegyék az adatok gyorsabb cseréjét.  

Következtetések

A Bizottságnak érdemben nem áll módjában közbenjárni a petíció benyújtójának érdekében, 
mivel a görög hajón történő munkavállalása idején nem tartozott a közösségi jog hatálya alá. 
A Bizottság csak a petíció benyújtója által a tagállamokban szerzett biztosítási idővel 
kapcsolatos információk társadalombiztosítási hatóságok közötti cseréjét illetően (az 
574/72/EK rendelet 43. cikkével összhangban, összefüggésben az 1408/71/EGK rendelet 94. 
cikkének (2) bekezdésével) tudna közbenjárni. 

Azonban tekintettel arra, hogy a görög hatóságok jelentős késedelemmel válaszoltak az 
illetékes lengyel intézmény biztosítási nyilvántartás iránti kérelmére, valamint a 883/2004/EK 
és a 987/2009/EK rendeletek értelmében vett fokozott és megerősített együttműködésre való 
figyelemmel a Bizottság a továbbiakban is nyomon követi a helyzet alakulását az állapot 
jövőbeli javulása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a görög hatóságok 
hatékonyabbá teszik a más államok társadalombiztosítási hatóságaival és intézményeivel 
folytatott együttműködésüket. 


