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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki korábban német közalkalmazott volt, kifejti, hogy 
nyugdíjjogosultságainak kiszámítása során nem vették figyelembe azon jelentős időszakokat, 
amelyekben külföldön dolgozott. Úgy tekinti, hogy a nyugdíjalap ezzel megkülönböztetést 
gyakorol vele szemben, és azzal érvel, hogy a hatályos szabályok elavultak a jelenleg 
általánosan elterjedt foglalkoztatási mobilitás korszakához képest. Kifejti, hogy panaszát 
elutasították, és hogy a német Bundestag Petíciós Bizottsága az Európai Parlamenthez 
irányította.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Miután az Európai Parlament vizsgálatot kért a petíció benyújtójának azon kérdését illetően, 
hogy az illetékes döntőbíróság, a német VBL (Versorungsanstalt des Bundes und der Länder) 
végleges ítélete felülvizsgálható-e európai jogi szabályozás alapján, részletes jogi vizsgálatra 
került sor abban a tekintetben, hogy az ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozik-e.
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A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének d) pontja értelmében a rendelet kizárólag a „jogszabályon” alapuló öregségi 
ellátásokra alkalmazandó. Ugyane rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdése e 
fogalmat úgy határozza meg, hogy az – néhány, jelen esetben nem releváns, kivételes 
körülményt leszámítva – kifejezetten kizárja a szerződéses rendelkezéseket. A VBL által 
működtetett kiegészítő biztosítási rendszer a német közszférához tartozó munkáltatók és a 
munkavállalók közötti kollektív megállapodáson alapul, és alapját szerződéses rendelkezések 
képezik. Ezért nem tekinthető a 883/2004/EK rendelet tárgyi hatálya alá tartozó 
„jogszabálynak”.

Következtetés
Európai szintű jogszabály hiányában a szociális védelmi rendszerek kialakítása a tagállamok 
hatáskörében marad. A Bizottság ezért nem rendelkezik olyan felhatalmazással, hogy 
felülvizsgálja a tagállamok e területre vonatkozó gyakorlatait. Az Európai Bizottságnak nincs 
joghatósága arra, hogy a fenti kérdésekben Németországtól mint tagállamtól tájékoztatást 
kérjen.


