
CM\931857HU.doc PE439.190v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.3.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Antoniu Wyhnalek román állampolgár által benyújtott 0657/2009 számú 
petíció a Romániában megkeresett nyugdíj Németországban tartózkodó 
kedvezményezett számára történő kifizetésének romániai hatóságok általi 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Romániában dolgozott, mielőtt 1991-ben Németországba költözött. 
Amiatt tesz panaszt, hogy a román hatóságok nem hajlandóak átutalni a nyugdíját a 
németországi bankszámlájára. Még a német nyugdíjhatóságok is írtak a román 
társintézményeiknek ebben az ügyben, ez azonban nem járt sikerrel. A petíció benyújtója 
segítséget kér abban, hogy a román hatóságokat a kötelezettségeik teljesítésére kötelezzék.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Határokon átnyúló esetekben a társadalombiztosítási ellátások kifizetése az 1408/71/EGK 
rendelet 88. cikkével1, az 574/72/EGK rendelet 53. cikkének (1) bekezdésével1, valamint az 

                                               
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.
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574/72/EGK rendelet 6. mellékletében2 megállapított eljárással összhangban történik. 
Romániának a 6. mellékletbe történő felvételével összhangban közvetlen kifizetést kell 
alkalmaznia.3

Jóllehet a szokásos gyakorlat az, hogy a nyugdíj folyósításáért felelős tagállami intézmény a 
másik tagállamban lakóhellyel rendelkező személyek esetében közvetlenül a másik tagállami 
bankszámlára utalja a nyugdíjat, az 1408/71/EGK rendelet 88. cikke előírja, hogy a 
tagállamközi pénzátutalásokat az érintett tagállamok között létrejött vonatkozó és hatályos 
megállapodásoknak megfelelően kell végrehajtani. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben két 
tagállam között nincs hatályban ilyen megállapodás, az illetékes hatóságok közös 
megegyezéssel határozzák meg az ilyen jellegű átutalások teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket. 

A szociális biztonsági ellátások más tagállamba történő kifizetésére vonatkozó jelenlegi 
szabályokat az 1970-es évek elején alkották. Bár manapság az ellátások határokon átnyúló 
kifizetésének megszokott módja a nemzetközi átutalás, ha egy tagállam az 574/72/EGK 
rendelet 6. mellékletében jelezte, hogy közvetlen kifizetést alkalmaz, a Bizottság véleménye 
szerint a tagállam szabadon megválaszthatja a fizetés módját, amennyiben e fizetési mód nem 
aránytalan és nem akadályozza a szabad mozgást (pl. csekkel történő fizetésre kerülhet sor).

A Bizottsághoz korábban már érkezett két hasonló petíció,4 és a Bizottság felvette a 
kapcsolatot a román hatóságokkal az ügy tisztázása érdekében. Mindkét esetet sikerült 
megoldani, és a Bizottság intézkedését követően a román hatóságok folyósították a 
nyugdíjakat a petíció benyújtóinak németországi bankszámlájára. Az illetékes román 
intézmények többször is biztosították a Bizottság szolgálatait arról, hogy a jövőben a 
Németországba irányuló nyugdíjfolyósítások feltételét az képezi majd, hogy az érintett 
személyek a lakóhelyük szerinti tagállam illetékes intézményein keresztül közöljék az összes 
szükséges információt. 

A Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy ismét lépjen kapcsolatba a lakóhelye 
szerinti tagállam illetékes intézményével. A tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba 
kell lépniük egymással, tájékoztatniuk kell a petíció benyújtóját a jogairól és a 
kötelezettségeiről, és a kölcsönös együttműködés szellemében kell megoldaniuk a problémát 
(az 574/72/EGK rendelet 84. cikke).

A Bizottság szintén felveszi a kapcsolatot a román hatóságokkal, hogy megbizonyosodjon 
afelől, hogy többé nem áll fenn probléma a nyugdíjak közvetlen kifizetése terén, amint erről a 
román hatóságok az év során már tájékoztattak.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.
                                                                                                                                                  
1 A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 
vonatkozó szabályok megállapításáról, HL L 74., 1972.3.27., 1. o.
2 A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 
vonatkozó szabályok megállapításáról, HL L 74., 1972.3.27., 1. o.
3 Az 574/72/EGK rendelet 6. melléklete – V. Románia. Közvetlen kifizetés.
4 Mihail Dan Lazar által benyújtott 0776/2007 számú petíció és I.-M. Koszin által benyújtott 599/2008 sz. 
petíció.
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A témával kapcsolatos legutóbbi tájékoztatása óta a Bizottság ismét felvette a kapcsolatot a 
román hatóságokkal, és kérte a panasz kivizsgálását. A Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a 
petíció benyújtója nem az általános állami nyugdíjrendszerben, hanem a román védelmi 
minisztérium nyugdíjrendszerén keresztül biztosított katonai nyugdíjban részesül. Mivel ez a 
nyugdíjrendszer független az általános nyugdíjrendszertől, és nem létezik eljárás a nyugdíj
más tagállamba utalására, a román Munkaügyi, Családi és Szociális Védelmi Minisztérium 
miniszteri szinten avatkozott be a probléma megoldása érdekében.

A kapcsolatfelvételt követően a védelmi minisztérium eljárást indított azzal a céllal, hogy 
megállapodást kössenek egy bankkal a nyugdíj Unión belüli átutalásáról. Végül a Bizottságot 
arról tájékoztatták, hogy a petíció benyújtójának román katonai nyugdíját 2010 júniusától 
németországi bankszámlájára utalják. Az ügy tehát a petíció benyújtója kívánságának 
megfelelően lezárult.

5. A Bizottság válasza (REV II.): 2013. március 27.

A petíció benyújtója 2012 májusában újfent a Petíciós Bizottsághoz fordult azzal a panasszal, 
hogy román katonai nyugdíját csökkentették, illetve Romániában nem léptették elő ezredesi 
rendfokozatba. Állítása szerint az elmúlt öt hónapban a szerinte neki járó 3 028,57 euró 
helyett 2 080,38 eurót kapott. Véleménye szerint tehát a román hatóságok jogellenesen 
levontak 948,19 eurót a nyugdíjából, és ezért fellebbezést nyújtott be az illetékes román 
hatósághoz.

A petícióból nem derül ki, hogy a petíció benyújtójának nyugdíját milyen jellegű levonás 
sújtotta, és hogy a levonás adó vagy társadalombiztosítási járulék címén történt-e. A Bizottság 
szolgálatai továbbá tájékoztatást kaptak arról, hogy a román katonai nyugdíjakat 2012-ben
csökkentették a gazdasági válság miatt, illetve mert a romániai átlagbérekhez és a rendes 
nyugdíjrendszer alapján folyósított nyugdíjakhoz képest nagyon magasak voltak. A Bizottság 
szolgálatai ezért csak általános észrevételeket tehetnek.

Amennyiben a petíció benyújtója mind román, mind német nyugdíjat élvez (ez a petícióból 
nem derül ki), akkor egészségbiztosítással csak egy tagállamban – esetében a lakóhelyéül 
szolgáló Németországban – rendelkezhet. Német részről a Németországban fizetendő 
egészségbiztosítási járulék kivetésekor figyelembe vehetik romániai nyugdíját is. A Bizottság 
szolgálatai az állítólagos romániai nyugdíjcsökkentésekhez nem fűzhetnek észrevételt, mivel 
nem világos, hogy a petíció benyújtójának nyugdíját milyen jellegű levonás és milyen
jogalapon sújtotta. A nyugdíjak és a befizetendő járulékok kiszámítása általában a nemzeti, 
nem pedig az uniós jog hatáskörébe tartozik. Az uniós rendelkezések – különösen a 
883/2004/EK rendelet – közös szabályokat és elveket határoznak meg, amelyeket a nemzeti 
jog alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania. Ezek a szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit.

A Bizottság szolgálatai a petíció benyújtójának román hadseregben viselt rendfokozatával és 
esetleges előléptetésével kapcsolatban nem tudnak észrevételt tenni. 

Az erre vonatkozó panasz nincs kapcsolatban az eredeti petícióval, és nincs befolyással a 
petíció benyújtójának nyugdíját sújtó állítólagos levonásokra. A Bizottság nem tudta 
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megállapítani az uniós jog megsértését, és javasolja, hogy a petíció benyújtója – amennyiben 
véleménye szerint a katonai nyugdíját sújtó levonásra vagy az általános csökkentésre 
jogellenesen került sor – folytassa a román jog alapján benyújtott fellebbezését.


