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nyugdíjának a román nyugdíjhatóságok általi, németországi kifizetésének 
hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1955-től 1982-ig Romániában dolgozott, jelenleg német állampolgár 
és Németországban rendelkezik lakóhellyel. Kifogásolja, hogy a román nyugdíjhatóságok 
azzal az indoklással utasították el az érintett szolgálati időre vonatkozó nyugdíj 
megállapítására irányuló, ismételten benyújtott kérelmeit, hogy a német hatóságok illetékesek 
az ügyben. A petíció benyújtójának német nyugdíjpénztára 2008. november 18-án kelt 
levelében megkereséssel fordult a román nyugdíjpénztárhoz és a nyugdíjpénztárt az ügy 
nyomon követésére kérte, hivatkozással a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletre, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendeletre, 
valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság és Románia között 2005. április 8-án 
létrejött társadalombiztosítási megállapodásra. Mivel a román hatóságok nem válaszoltak a 
megkeresésre, a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.
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Általában véve a szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására vonatkozó hatáskörét, és az 
uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok jogszabályai határozzák meg a 
szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, valamint ezen ellátások összegét és 
folyósításuk időtartamát. Ugyanakkor a tagállamoknak az említett hatáskör gyakorlása során 
tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, és különösen a Szerződésnek a munkavállalók 
szabad mozgására, illetve valamennyi uniós polgár tagállamok területén való szabad 
mozgására és tartózkodására vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 883/2004/EK rendelet 
közös szabályokat és elveket bevezető rendelkezéseit, amelyeket valamennyi nemzeti 
hatóságnak figyelembe kell vennie a nemzeti jog alkalmazása során. Ezen szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazásakor ne sérüljön az egyenlő 
bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapvető elve.

Az ügy további pontosítása érdekében a Bizottság szolgálatai felvették a kapcsolatot a román 
hatóságokkal. 2011. március 29-i levelében a román Országos Nyugdíjintézet, mint a 
nyugdíjak terén kijelölt kapcsolattartó szerv, arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az illetékes 
román intézmény, a Temes Megyei Nyugdíjintézet a 2010. szeptember 9-i, 270616. sz. 
határozattal megállapította, hogy a petíció benyújtója a román állami nyugdíjrendszeren belül 
2008. augusztus 8-tól öregségi nyugdíjra jogosult, valamint azt is, hogy a petíció 
benyújtójának romániai nyugdíját 2010 decembere óta folyósítják a számlájára. Az illetékes 
román intézmény által kapott tájékoztatás szerint a nyugdíjat a petíció benyújtójának 
Romániában töltött évei (24 év és nyolc hónap), illetve a Németországban töltött évei (9 év és 
nyolc hónap) alapján számították ki. A román hatóságok által kapott tájékoztatás alapján a 
Bizottság úgy véli, hogy az adott kérdéskörre vonatkozó uniós jogot a következőképpen 
alkalmazták: a petíció benyújtója nyugdíjigényét a 987/2009/EK rendelet 45. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a lakóhelye szerinti illetékes intézményhez, azaz az illetékes német 
nyugdíjintézethez nyújtotta be. A 987/2009/EK rendelet 47. cikke alapján az illetékes német 
nyugdíjintézet – kapcsolattartó intézményi minőségében – megvizsgálta a petíció
benyújtójának kérelmét, ami a 987/2009/EK rendelet 47. cikkének (1) bekezdése értelmében 
kiterjedt az adatcserére, valamint az egyéb érintett tagállamok intézményeivel a szükséges 
határozatokról és műveletekről folytatott kommunikációra is. Jelen esetben az illetékes román 
intézmény volt az, amellyel felvették a kapcsolatot, és amely határozatot hozott a romániai 
nyugdíjjal kapcsolatban. 

A 883/2004/EK rendelet 52. cikkével összhangban a petíció benyújtója arányos román 
nyugdíjban részesül, ahol első lépésként egy elméleti összeget állapítottak meg azon szabályt 
követve, hogy a petíció benyújtója által a Németországban és Romániában szerzett összes 
időszakot oly módon összesítették, mintha a teljes időszakot Romániában szerezte volna, 
majd második lépésként megállapították a tényleges összeget, mégpedig oly módon, hogy az 
elméleti összegre a romániai időszakok, valamint a Németországban és Romániában 
együttesen szerzett teljes időszak közötti arányt alkalmazták. 

A Tanács 883/2004/EK rendeletének 52. cikke értelmében a nyugdíj összegét az egyes 
tagállamok jogszabályai alapján számolják ki.

A 883/2004/EK rendelet 7. cikke és az EUMSZ 48. cikke alapján a romániai nyugdíjat a 
petíció benyújtójának németországi bankszámlájára utalták.



CM\866792HU.doc 3/3 PE464.852v01-00

HU

A fenti adatok alapján a Bizottság nem talált az uniós jog megsértésére utaló jelet.


