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számú petíció a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek a német nyugdíjhatóságok 
általi végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy az illetékes német nyugdíjhatóságok nem hajtják végre az 
1408/71/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseit, mert nem megfelelő módon veszik figyelembe 
Romániában végzett kereső tevékenységét. A petíció benyújtója, aki már eredménytelenül 
nyújtott be panaszt a német hatóságokhoz, többek között a német szövetségi kancellárhoz is, 
úgy érzi, hogy az Európai Unió jogi aktusai alapján őt megillető jogok súlyos megsértéséről 
van szó, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció benyújtója által az eredeti petíciójában, valamint a Petíciós Bizottság elnökének 
ilyen irányú felkérését követően benyújtott kiegészítésben közölt információ nem teszi 
lehetővé, hogy a Bizottság kielégítő képet alkosson a petíció alapjául szolgáló tényekről. A 
petíció benyújtója valójában csak azzal a panasszal él, hogy nyugdíját a német hatóságok 
állítólag rosszul számították ki, illetve a német és román biztosítási időszakokat össze kellene 
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vonni. Ezenfelül a szociális biztonságról szóló kétoldalú német–román egyezmény és a 
szociális biztonsági rendszerek koordinációjának területét érintő uniós jogszabályok (az 
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet, illetve 2010. május 1. óta a 883/2004/EK és a 
987/2009/EK rendelet) bizonyos rendelkezéseire hivatkozik, amelyek közül a jelek szerint 
nem mindegyik vonatkozik a petíció benyújtójának ügyére. A petíció benyújtója azonban 
semmilyen részletet nem közöl a német hatóságok nyugdíjjal kapcsolatos állítólagosan 
helytelen határozatának pontos tartalmáról, sem azokról a biztosítási időszakokról, amelyeket 
a német hatóságoknak szerinte figyelembe kellett volna venniük. Az erre vonatkozó 
mindennemű részlet hiányában a Bizottság semmilyen megjegyzést nem tud tenni a petíció 
benyújtója ügyének tárgyában.

A Bizottság mindazonáltal rá kíván mutatni arra, hogy a 883/2004/EK rendelet 6. cikke 
értelmében (az 1408/71/EGK rendelet 45. cikkének (1) bekezdése szerint 2010. május 1-jéig) 
a német hatóságok kötelesek figyelembe venni a valamely más tagállamban eltöltött öregségi 
nyugdíjbiztosítási időszakokat (Románia esetében még akkor is, ha ezek 2007. január 1-jét 
megelőzően fejeződtek be), amennyiben a német jogszabályok „az ellátásokra való 
jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését” ettől teszi függővé. Igen fontos, hogy 
a valamely más tagállamban eltöltött biztosítási időszakok így beleszámítanak a német 
jogszabályok szerint a németországi öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez 
szükséges minimális biztosítási időszak teljesítésébe. A biztosítási időszakok ilyen összesítése 
azonban csak „az ellátásokra való jogosultság megszerzését” érinti. A németországi öregségi 
nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából nincs közvetlen jelentősége. Az egyik 
tagállamban (Románia) befizetett öregségi nyugdíjbiztosítási hozzájárulások semmilyen 
módon nem „vihetők át” egy másik tagállamba (Németország), és ezért nem egészítik ki az 
ottani öregségi nyugdíjat. Ehelyett az a személy, aki (legalább egy évig tartó) öregségi 
biztosítási időszakokat töltött el két vagy több tagállamban – feltéve, hogy a vonatkozó uniós 
rendelkezéseket figyelembe vevő nemzeti jogszabályok szerinti fennmaradó feltételeket 
teljesíti –, e tagállamok mindegyikében különálló nyugdíjban részesül, amelyeket elsősorban 
az ottani biztosítási időszakok során fizetett hozzájárulások alapján számítanak ki (lásd a 
883/2004/EK rendelet 52. cikkét, illetve 2010. május 1-jéig az 1408/71/8EGK rendelet 46. 
cikkét).

Mivel a biztosítási időszakok összesítése ily módon nincs közvetlen hatással a nemzeti 
hatóság által megítélt öregségi nyugdíj pontos összegére, a jelek szerint – mivel úgy tűnik, 
hogy a petíció benyújtója éppen a biztosítási időszakok összesítésének elmaradásából fakadó 
helytelen számítás miatt tesz panaszt – felettébb valószínűtlen, hogy a német hatóságok 
rosszul alkalmazták volna az EU jogát, amint azt a petíció benyújtója állítja.

Végezetül pedig, mivel a petíció benyújtója a szociális biztonságról szóló kétoldalú német–
román egyezmény megsértését kifogásolja, a Bizottság nem tud észrevételt tenni, mivel kívül 
esik a hatáskörén, hogy a tagállamok között létrejött kétoldalú, nemzetközi közjogi 
egyezmények alkalmazását felügyelje.

Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója nem szolgált elegendő részlettel a petíciójának 
alapját képező ügy pontos tényeiről, a Bizottság nem tud további megjegyzéseket fűzni a 
petíció benyújtójának ügyéhez.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója újra benyújtotta az általa kifogásolt, nyugdíjjal kapcsolatos határozatot és 
azt a határozatot is, amely elutasította a nyugdíjjal kapcsolatos határozat elleni fellebbezését.

Ami a petíció benyújtójának azon állítását illeti, miszerint a szociális biztonságról szóló 
kétoldalú német–román egyezmény rendelkezéseit nem tartották be, a Bizottság előző 
közleményére hivatkozik, amelyben kijelentette, hogy kívül esik a hatáskörén, hogy a 
tagállamok között létrejött kétoldalú, nemzetközi közjogi egyezmények alkalmazását 
felügyelje.

A petíció benyújtója továbbra is azt állítja, hogy az illetékes német intézmény helytelenül 
összesítette a németországi és romániai biztosítási időszakokat. E tekintetben a Bizottság 
szeretne utalni előző közleményére, amelyben igen részletesen ismertette, hogy a biztosítási 
időszakoknak a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok 
szerint történő összesítése csak azt jelenti, hogy a valamely más tagállamban eltöltött 
biztosítási időszakokat be kell számítani az adott tagállam joga szerint abban a tagállamban az 
öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális biztosítási időszak 
teljesítésébe. Ezen időszakoknak az adott tagállamban az öregségi nyugdíj összegének 
kiszámítása szempontjából nincs közvetlen jelentősége. Amint azt a petíció benyújtójának a 
nyugdíjjal kapcsolatos határozat elleni fellebbezését elutasító határozat egyértelműen 
kimondta, a petíció benyújtója már pusztán a Németországban eltöltött biztosítási időszakok 
alapján teljesíti a német jog szerint a németországi öregségi nyugdíjra való jogosultság 
megszerzéséhez szükséges minimális biztosítási időszakot. Következésképpen a petíció 
benyújtójának esetében nem volt szükség a német és a román biztosítási időszakok 
összesítésére. Mindazonáltal a Bizottság a petíció benyújtójának állításával ellentétben 
szeretné megismételni, hogy a biztosítási időszakok összesítése nem jelenti azt, hogy a 
valamely másik tagállamban teljesített időszakokat figyelembe kellene venni a nyugdíj 
kiszámításához. Ebből a szempontból a nemzeti határozatok összhangban vannak az Európai 
Unió jogával.

Ami a petíció benyújtójának további állításait illeti, miszerint az általa Németországban 
eltöltött bizonyos biztosítási időszakokat (a szakiskolai időszakot, azt az időszakot, amikor 
menedékkérő volt) a németországi illetékes nyugdíjbiztosító intézetnek figyelembe kellett 
volna vennie, a Bizottság szeretne rámutatni arra, hogy a szociális biztonság terén az Európai 
Unió joga csak a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról rendelkezik, nem a 
harmonizációjukról. Az európai 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. Ebből 
következik, hogy a valamely tagállamban (feltehetően) eltöltött biztosítási időszakoknak a 
tagállam intézményei általi elismerésére csak az adott tagállam joga irányadó. Ennélfogva a 
Bizottság nem tud megjegyzéseket fűzni e kérdésekhez, mivel ez kívül esik az európai uniós 
jog által megállapított hatáskörén.

A petíció benyújtója végezetül ismét a Deutsche Rentenversicherung Bund által a romániai 
öregségi nyugdíjra is jogosult nyugdíjasokkal kapcsolatban elfogadott, bizonyos gyakorlati 
rendelkezésről tesz említést. A petíció benyújtója által e gyakorlati rendelkezéssel 
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kapcsolatban benyújtott dokumentumok és leírások alapján a Bizottság arra a következtetésre 
jutott, hogy a gyakorlati rendelkezés bevezetése előtti és az azt követő helyzet is összhangban 
áll a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló európai uniós joggal. Annak 
érdekében azonban, hogy többet megtudjon erről a gyakorlati rendelkezésről és arról, hogy 
ezt pontosan milyen okok miatt is fogadta el Deutsche Rentenversicherung Bund, a Bizottság 
a petíció benyújtója által benyújtott dokumentumokat továbbítani fogja a német 
hatóságoknak, és további információkat kér tőlük e rendelkezésről, valamint arról, hogy 
mennyiben érinti ez a petíció benyújtójának ügyét. Az információk kézhezvételét követően a 
Bizottság újabb közleményt fog a Petíciós Bizottság elé terjeszteni.

Végezetül a Bizottság szeretné felhívni a Petíciós Bizottság figyelmét arra, hogy a petíció 
benyújtója által benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a petíció benyújtója az illetékes 
német társadalombiztosítási bíróság előtt megtámadta a nyugdíjjal kapcsolatos határozatot. A 
bírósági eljárás még tart.

Következtetés

A petíció benyújtója által benyújtott kiegészítő dokumentumok nem mutatnak arra, hogy az 
európai uniós joggal ellentétes helyzet állna fenn. Mindazonáltal a Bizottság fel fogja venni a 
kapcsolatot a német hatóságokkal, hogy pontosabb információkat szerezzen a Deutsche 
Rentenversicherung Bund által a romániai öregségi nyugdíjra is jogosult nyugdíjasokkal 
kapcsolatban elfogadott gyakorlati rendelkezésekről. A pontosabb információk kézhezvételét 
követően a Bizottság újabb közleményt fog a Petíciós Bizottság elé terjeszteni.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2012. március 16.

A Bizottság megkapta a német hatóságoktól kért tájékoztatást a petíció benyújtója által 
említett gyakorlati rendelkezésről, valamint arról, hogy mennyiben érinti ez a petíció 
benyújtójának ügyét.

A német hatóságok kifejtik, hogy a gyakorlati rendelkezés a német kötelező nyugdíjbiztosítási 
intézetek (amelyek a Deutsche Rentenversicherung keretében csoportosulnak) és több 
nyugdíjközvetítő között született megállapodás. Ez azon esetekre vonatkozott, amikor a német 
Fremdrentengesetz értelmében a Romániában eltöltött időszakok alapján német nyugdíjra 
jogosult személyek az említett időszakok vonatkozásában a romániai öregségi nyugdíj 
odaítélésének elhalasztását kérték, illetve lemondtak ilyen román nyugdíjjogosultságról. A 
gyakorlati rendelkezés kimondta, hogy a német nyugdíjbiztosítási intézetek nem alkalmazzák 
a Fremdrentengesetz 31. cikkét, amelynek értelmében a romániai időszakokon alapuló német 
nyugdíj az ugyanazon időszakon alapuló romániai nyugdíjjal csökken, feltéve, hogy az 
érintett személy a szóban forgó időszak vonatkozásában romániai nyugdíjért folyamodott, de 
a romániai nyugdíjat valójában még nem ítélték meg neki. Ennek értelmében a német 
nyugdíjbiztosítási intézetek vállalták azt a „kockázatot”, ami a Romániában eltöltött és a 
Fremdrentengesetz értelmében német nyugdíjra is feljogosító időszakokon alapuló romániai 
nyugdíj odaítélésének lehetséges késedelméből fakad.

A német hatóságok egyértelművé teszik, hogy a német szövetségi társadalombiztosítási 
bíróság (Bundessozialgericht) egyik ítéletének következtében ez a gyakorlati rendelkezés 
többé nem alkalmazandó. A Fremdrentengesetz 31. cikke szerinti csökkentés csak akkor 
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valósul meg, ha a romániai nyugdíjat ténylegesen megítélték (az a további követelmény, hogy 
az érintett személynek ténylegesen folyamodnia kell romániai nyugdíjért, érvényét veszti).

A petíció benyújtója tekintetében a német hatóságok kifejtik, hogy semmiképp sem volt 
jogosult arra, hogy a Romániában eltöltött időszakokat olyan időszakoknak ismerjék el, 
amelyek a Fremdrentengesetz értelmében beszámíthatók a német nyugdíjba. Valójában a 
Fremdrentengesetz olyan időszakok elismeréséről rendelkezik, amelyeket lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült személyek (Vertriebene) és a későbbi visszatelepülők (Spätaussiedler) 
töltöttek el Németországon kívül a második világháború következtében. Mivel a petíció 
benyújtója egyik kategóriába sem tartozik, az általa Romániában eltöltött időszakok a német 
öregségi nyugdíjra feljogosító időtartamba nem számíthatók be, csak a romániai 
jogosultságba. Tehát a Fremdrentengesetz 31. cikke soha nem vonatkozott rá, és a gyakorlati 
rendelkezés sem érintette.

Amennyiben a Deutsche Rentenversicherung Nordbayern egy alkalommal kijelentette a 
petíciót benyújtó számára, hogy tervezi a Fremdrentengesetz 31. cikkének alkalmazását, a 
német hatóságok rámutatnak, hogy a hibás információt a bírósági eljárás során a petíció 
benyújtója ténylegesen helyesbítette, valamint hogy a Fremdrentengesetz 31. cikke szerinti 
levonást semmikor sem hajtottak végre.

Következtetés

A Bizottság tehát úgy ítéli meg, hogy a német hatóságok – pontosabban a Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern – az Európai Unió jogszabályaival összhangban jártak el, 
amikor a petíció benyújtója számára német öregségi nyugdíjat ítéltek meg.


