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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója osztrák állampolgár, és Németországból kap nyugdíjat. Panaszt emel 
amiatt, hogy a német nyugdíjbiztosító csökkentette a járandóságát azzal az összeggel, amelyet 
egy osztrák egészségbiztosítási pénztár fizet az Ausztriában végzett, hepatitis C elleni 
kezelése miatt. A német nyugdíjbiztosító úgy kezeli az ügyet, mintha a kezelést 
Németországban végeznék, a hepatitis C fertőzést pedig munkahelyi balesetnek minősíti. A 
petíció benyújtója véleménye szerint ez így nem helyénvaló, továbbá a német állam megsérti 
Ausztria szuverenitását azzal, hogy az Ausztria által kifizetett költségeket levonja a petíció 
benyújtója járandóságából. A petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója Ausztriában él és Németországból öregségi nyugdíjban részesül. A 
munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel foglalkozó osztrák biztosító 
intézet, az Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) pénzbeli juttatást fizet a petíció 
benyújtója részére krónikus hepatitis C fertőzés miatt, amellyel vérplazmaadás során 
fertőződött meg. Az illetékes német nyugdíjbiztosító intézet, a Deutsche Rentenversicherung 
Bund (DRV Bund) a petíció benyújtójának fizetett nyugdíj összegét csökkentette az AUVA 



PE464.848v01-00 2/2 CM\866787HU.doc

HU

által kifizetett összeggel. A petíció benyújtójának véleménye szerint a hepatitis C fertőzése 
nem tekinthető munkahelyi balesetnek, a DRV Bund pedig megsértette Ausztria 
szuverenitását azzal, hogy az AUVA által kifizetett juttatást levonta a járandóságából.

A szociális biztonságról szóló európai uniós jogszabályok – legfőképpen a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet1 – csupán a tagállamok 
szociális biztonsági rendszereinek koordinálásáról rendelkeznek, nem pedig azok 
harmonizációjáról. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nagyfokú szabadságot élveznek a saját 
szociális biztonsági rendszerükkel kapcsolatos részletek meghatározásában. Ebbe beletartozik 
annak megállapítása is, hogy mi tekinthető munkahelyi balesetnek és foglalkozási 
megbetegedésnek. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a vér- vagy 
vérplazmaadás közben elkapott betegségekben szenvedő személyek részére kifizetett pénzbeli 
juttatások az osztrák jog értelmében foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben kifizetett 
juttatásnak minősülnek. Ezért nem ellentétes az uniós joggal, hogy a petíció benyújtójának az 
AUVA által kifizetett juttatást a DRV Bund munkahelyi balesettel vagy foglalkozási 
megbetegedéssel összefüggő juttatásnak tekinti.

Tekintve, hogy a petíció benyújtójának az AUVA által kifizetett juttatás nem jelent 
rokkantsági, öregségi vagy hozzátartozói ellátást, a DRV Bund által a petíció benyújtója 
részére fizetett nyugdíjjal való összeadódása a különböző típusú ellátások halmozódásának 
tekintendő (883/2004/EK rendelet 53. cikkének (1) és (2) bekezdése). A 883/2004/EK 
rendelet 53. cikkének (3) bekezdésében és 55. cikkében megállapított különböző típusú 
ellátások halmozódásával kapcsolatos helyzetekre alkalmazandó szabályok nem tiltják az 
olyan nemzeti szabályt, mint amilyet a DRV Bund is alkalmazott, amelynek értelmében a 
pénzbeli ellátások összegét – függetlenül attól, hogy a Németországban vagy másik 
tagállamban érvényes jogszabályok alapján munkahelyi balesettel vagy foglalkozási 
megbetegedéssel kapcsolatban kifizetett ellátásról van szó – levonják az öregségi nyugdíjból. 
Éppen ellenkezőleg, mivel a 883/2004/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése részletes 
szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy miként kell ilyen esetben (a különböző típusú 
ellátásokat) levonni az egynél több (rokkantsági, öregségi vagy hozzátartozói) ellátásból, 
ebből világosan következik, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha (a különböző típusú 
ellátásokat) levonják egyetlen (rokkantsági, öregségi vagy hozzátartozói) ellátásból.

Következtetések

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a DRV Bund döntése, miszerint levonja a 
petíció benyújtójának az AUVA által kifizetett ellátását, nem ellentétes az uniós joggal.

                                               
1 Legutóbb az 1244/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 338., 2010.12.22., 35. o.) módosított, a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 166., 2004.4.30., 1. o. (Helyesbítés HL L 200., 2004.6.7., 1. o.).


