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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az Európai Unió a Kínai Népi Demokratikus 
Köztársaság szociális minisztériumával együtt dolgozik a kínaiakat megillető szociális 
juttatások rendszerén. A petíció kínai származású benyújtói és aláírói még azelőtt, hogy 
Európába jöttek volna, és megszerezték volna a német állampolgárságot, kínai 
vállalkozásokban dolgoztak, vagy kínai állami alkalmazottak voltak. A Kínában ledolgozott 
évek után azonban nem illeti meg őket nyugdíj. A kínai állam nem hajlandó elismerni 
nyugdíjjogosultságukat, mert (már) nem kínai állampolgárok, és elhagyták az országot. A 
petíció benyújtói szerint azonban Kína az ENSZ égisze alatt kötött megállapodások 
értelmében köteles elismerni nyugdíjjogosultságaikat. Mivel Európában (Németországban) túl 
kevés nyugdíjjogosultságot szereztek, nyugdíjba vonulásuk után életkörülményeik 
bizonytalanok lesznek. A petíció benyújtói segítséget kérnek az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A Bizottság észrevételei
Az európai uniós jog általában csak az Európai Unió tagállamainak területén belül érvényes. 
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Konkrétabban: a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK és a 
987/2009/EK rendelet hatálya csak az Unión belüli határokon átnyúló vonatkozású 
helyzetekre terjed ki. A rendeletek nem befolyásolják a tagállamok harmadik országokkal –
például Kínával – fenntartott, a szociális biztonság kérdéseit érintő kapcsolatait.

A tagállamok hatáskörébe tartozik a szociális biztonsággal kapcsolatos ügyeket érintő 
kétoldalú megállapodások megkötése harmadik országokkal annak biztosítása érdekében, 
hogy a valamely harmadik országban szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságokat 
(többek között nyugdíjjogosultságokat) szerző személyek jogai ne vesszenek el, ha valamely 
másik uniós országba költöznek. Ez azonban azon múlik, hogy a harmadik ország hajlandó-e 
kétoldalú megállapodást kötni, és abba a nyugdíjjogosultságok átvitelét belefoglalni. A 
Bizottság szerint jelenleg Németország az egyetlen uniós ország, amely Kínával kétoldalú 
megállapodással rendelkezik. Ugyanakkor a jelek szerint e megállapodás hatálya nem terjed 
ki a nyugdíjak átvitelére.

Az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziójáról szóló, 2012. 
március 30-i közleményében1 (COM(2012)0153) a Bizottság a szociális biztonság 
koordinációja terén a tagállamok közötti együttműködés megerősítését kéri a harmadik 
országokkal folytatott kétoldalú tárgyalásaik során. Mivel több tagállam is kétoldalú 
tárgyalásokat kezdeményezett Kínával, a Bizottság lehetővé teszi az ezen országok közötti 
információcserét annak érdekében, hogy amennyiben kívánják, Kínával fenntartott 
kapcsolataikat illetően együttműködhessenek.

A petíció benyújtója által említett EU–Kína szociális biztonsági reformprojekt a 
nyugdíjjogosultságok uniós tagállamok és Kína közötti hordozhatóságának kérdésével nem 
foglalkozott.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


