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Asia: Vetoomus nro 724/2007, Wolfgang Doetsch, Saksan kansalainen, lapsilisien 
maksamisesta asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisesti

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä saa eläkettä Kreikassa tekemästään työstä eläkkeitä koskevan Saksan 
lainsäädännön mukaisesti. Hänelle maksettiin vuoteen 2004 asti lapsilisää 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
77 artiklan mukaisesti. Lapsilisän maksaminen kuitenkin lopetettiin ”yhdenvertaisen 
kohtelun” perusteella. Vetoomuksen esittäjä viittaa lehtiseen ”Euroopan unionissa liikkuvien 
henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet”, jonka mukaan perheitä on kohdeltava siten kuin kaikki 
kyseiset henkilöt eläisivät tai olisivat vakuutettuina valtiossa, jonka lainsäädäntö on suotuisin. 
Nürnbergissä sijaitseva perhe-etuuksista vastaava virasto ilmoitti hänelle, että se ei voinut 
käsitellä hänen pyyntöään lapsilisän maksamisen jatkamisesta ennen kuin asiasta on annettu 
täytäntöönpanoasetus. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että tämä voi kestää kolme vuotta. Hän 
pyytää asiasta lausuntoa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjälle, joka asuu Kreikassa, maksetaan eläkettä Saksasta ja Kreikasta. Hän 
kertoo, että perhe-etuuksien maksamisessa toimivaltainen Saksan laitos Familienkasse
Nürnbergissä ilmoitti hänelle, etteivät he voineet käsitellä hänen hakemustaan lasten 
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etuuksien maksamiseksi, ennen kuin vastaava täytäntöönpanoasetus on tullut voimaan. 
Vetoomuksen esittäjä valittaa sitä, ettei hänen hakemuksensa epääminen ole yhteensopiva 
suotuisamman lainsäädännön mukaisen etuuden maksamista koskevan periaatteen kanssa. 
Lisäksi hän toteaa, että täytäntöönpanoasetusta koskevan päätöksen tekemiseen voi kulua 
kolme vuotta.

Yhteisön sosiaaliturvasta annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on kyse 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta eikä niiden yhdenmukaistamisesta. Toisin 
sanoen kukin jäsenvaltio voi vapaasti määrittää kansallisen sosiaaliturvajärjestelmänsä 
yksityiskohdat, myös sen, mitä etuuksia maksetaan ja millä edellytyksin, miten nämä etuudet 
lasketaan ja kuinka paljon maksuja on suoritettava. Yhteisön säännöksillä ja määräyksillä ja 
erityisesti asetuksella (ETY) N:o 408/711 annetaan yhteiset säännöt ja periaatteet, joita 
kaikkien kansallisten viranomaisten on noudatettava kansallisen lainsäädännön 
täytäntöönpanossa. Näillä säännöillä varmistetaan, että eri kansallisten säännösten 
soveltamisessa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden perusperiaatteita. 
Tällä tavoin varmistetaan, ettei eri kansallisten säännösten soveltaminen vaikuta kielteisesti
henkilöihin, jotka käyttävät oikeuksiaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. 

Perhe-etuuksista säädetään asetuksen (ETY) N:o 1408/71 III osaston 8 ja 9 luvussa perhe-
etuuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta. Jos perheellä on useamman jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan oikeus perhe-etuuksiin, sille maksetaan periaatteessa etuuden korkein 
määrä. Erityiset ensisijaisuussäännöt on annettu liikamaksujen estämiseksi määritettäessä 
ensisijaisesti toimivaltainen valtio ja toissijaisesti toimivaltainen valtio, joka maksettavien 
etuuksien määrän perusteella voi keskeyttää etuuksiensa maksamisen siihen määrään, jonka 
ensisijaisesti toimivaltainen valtio on jo maksanut, katso mm. asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
76 artikla.

Eläkeläisten erityiset yhteensovittamista koskevat säännöt: Eläkeläisen tai hänen lastensa 
asuinpaikasta riippumatta asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
säädetään, että eläkeläiselle, joka saa eläkettä vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, 
maksetaan perhe-etuudet sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, joka on vastuussa 
eläkkeestä

Siinä tapauksessa, että eläkeläinen on oikeutettu useampaan eläkkeeseen, asetuksen 
77 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että tiettyjen edellytysten täyttyessä 
eläkeläiselle, joka saa eläkettä useamman kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, 
maksetaan eläke i) sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella hän asuu tai ii) sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alainen hän on ollut pisimmän ajan. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa asetukseen (EY) N:o 883/042 ja sen täytäntöönpanoa koskevaan 
asetukseen, mistä on todettava, että asetuksen (EY) N:o 883/04 91 artiklan nojalla tätä 
asetusta sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Yhteisinä 
                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien 

soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä, EYVL 
L 149, 5.7.1971, s. 2, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 1992/2006, annettu 18.12.2006, EUVL L 392, 30.12.2006, s. 1.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1.
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lainsäätäjinä toimivat Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät parhaillaan 
täytäntöönpanoasetusta koskevaa esitystä1.

Päätelmä

Koska vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella ei voida määrittää, onko 
hänellä oikeus perhe-etuuksiin, mikä kuuluu kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan, ja 
onko yhteisön säännöksiä ja määräyksiä sovellettu oikein, komissio on pyytänyt 
siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan saksalaista jäsentä toimittamaan 
komissiolle yksityiskohtaisia lisätietoja vetoomuksen esittäjän tapauksesta.

Komissio pitää Euroopan parlamentin ajan tasalla tämän asian tulevasta kehityksestä.

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Saksan viranomaisilta saatujen tietojen perusteella vetoomuksen esittäjän tilanne kuuluu 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan, 
koska hän asuu Kreikassa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-471/99, Martínez 
Dominguez, 24. syyskuuta 2002 antaman tuomion mukaisesti toimivaltainen Saksan laitos 
päätti, ettei vetoomuksen esittäjällä ole oikeutta perhe-etuuksiin Saksassa, koska kansallisen 
lainsäädännön mukaiset edellytykset etuuksien saamiselle eivät täyty ja koska hän ei saanut 
eläkkeensaajan oikeutta etuuteen yksinomaan Saksan lainsäädännön perusteella (ks. tuomion 
32 kohta). 

Toimivaltainen Saksan laitos ilmoitti vetoomuksen esittäjälle, että edellä kuvattu 
oikeudellinen tilanne muuttuu asetuksen (EY) N:o 883/042 soveltamisen myötä, koska tässä 
asetuksessa säädetyt yhteensovittamista koskevat säännöt poikkeavat asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan säännöistä. 

On syytä huomata, että asetuksen (EY) N:o 883/04 91 artiklan nojalla tätä asetusta sovelletaan 
täytäntöönpanoasetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
käsittelevät parhaillaan täytäntöönpanoasetusta koskevaa esitystä3, ja näitä asetuksia 
alettaneen soveltaa vuonna 2010.

Lopuksi todettakoon, ettei komissio ole havainnut yhteisön määräyksiä rikotun tässä 
vaiheessa.

                                               
1 Esitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 

31 päivänä tammikuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä, KOM(2006) 
16 lopullinen.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, EUVL L 200, 7.6.2004, s. 1.
3 Esitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
31 päivänä tammikuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä, KOM(2006) 
16 lopullinen.
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