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Tárgy: Wolfgang Doetsch, német állampolgár által benyújtott 0724/2007. számú 
petíció az 1408/71/EGK rendelettel összhangban a gyermek után nyújtott 
támogatás megfizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a német nyugdíjjogszabályokkal összhangban kapja nyugdíját, a 
Görögországban munkával töltött ideje után is. A gyermekgondozási támogatást, amelyet 
2004-ig folyósítottak számára a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EGK tanácsi irányelv 77. cikkével összhangban, megszüntették az „egyenlő 
bánásmód elvére” hivatkozva. A petíció benyújtója hivatkozik „Az Ön szociális biztonsággal 
kapcsolatos jogai az Európai Unión belüli költözés esetén” (Your social security rights when 
moving within the European Union) című tájékoztató kiadványra, amely azt tartalmazza, hogy 
a családok olyan bánásmódban részesülnek, mintha valamennyi érintett a leginkább kedvező 
jogi szabályozással rendelkező országban élne és ott biztosított lenne. A petíció benyújtója 
ismerteti, hogy Nürnbergben a családi ellátások kifizetéséért felelős helyi hivatal arról 
tájékoztatta, hogy a vonatkozó végrehajtási rendelet elfogadásáig nem folytathatják a 
gyermekgondozási támogatás kifizetése iránti kérelmének mérlegelését. A petíció benyújtója 
megjegyzi, hogy ez akár három évig is eltarthat, ezért az Európai Parlament véleményét kérin.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

A petíció benyújtója számára – aki Görögországban él – Németországból és Görögországból 
is folyósítanak nyugdíjat. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a családi ellátások 
odaítéléséért felelős illetékes intézmény – a nürnbergi német Familienkasse – arról 
tájékoztatta, hogy a gyermekgondozási támogatásra irányuló kérelmének elbírálását 
mindaddig nem áll módjában folytatni, amíg hatályba nem lép a megfelelő végrehajtási 
rendelet. 
A petíció benyújtója rámutat, hogy kérelmének elutasítása nem áll összhangban azzal az 
állítólagos elvvel, hogy a jogosultak a legkedvezőbb jogszabályok szerinti ellátásban 
részesülnek. Emellett megjegyzi, hogy a végrehajtási rendeletről szóló határozat meghozatala 
akár három évig is eltarthat.

A szociális biztonság terén irányadó közösségi rendelkezések a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálását, nem pedig harmonizációját írják elő. Ez annyit jelent, hogy 
valamennyi tagállam szabadon dönt saját szociális biztonsági rendszerének egyes részleteiről, 
ideértve a támogatások típusát, a jogosultsági feltételeket, e támogatások kiszámításának 
módját, valamint a fizetendő járulékok összegét. A közösségi rendelkezések – kiváltképpen az 
1408/71/EGK rendelet1 – közös szabályokat és elveket állapítanak meg, amelyeket a nemzeti 
jogszabályok alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóság köteles tiszteletben tartani. A 
szóban forgó szabályok biztosítják, hogy a különféle nemzeti jogszabályok alkalmazása 
tiszteletben tartja az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetés-mentesség alapvető elveit. Ily 
módon biztosított, hogy a különféle nemzeti jogszabályok alkalmazása nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást azon személyekre, akik élnek az Európai Unión belül történő szabad 
mozgáshoz való jogukkal. 

Ami a családi ellátásokat illeti, az 1408/71/EGK rendelet III. címének 8. és 9. fejezete előírja 
a családi ellátásokra vonatkozó szabályok koordinációját. Amennyiben egy személy több mint 
egy tagállam jogszabályainak értelmében jogosult családi ellátásra, a család általános 
szabályként a legmagasabb előírt ellátásban részesül. Emellett különleges átfedési szabályok 
is léteznek, amelyek az elsődleges és a másodlagos illetékességű állam kijelölésével 
megelőzik a túlfizetést, a másodlagos illetékességű állam – az odaítélt ellátások összegétől 
függően – felfüggesztheti az ellátások kifizetését az elsődleges illetékességű állam által 
folyósított összeg mértékéig, lásd például az 1408/71/EGK rendelet 76. cikkét.

A nyugdíjasok esetében különleges koordinációs szabályokat kell alkalmazni: a nyugdíjas 
vagy a gyermek lakóhelyétől függetlenül, az 1408/71/EGK rendelet 77. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja előírja, hogy a nyugdíjas attól az államtól részesül családi 
ellátásokban, amely számára a nyugdíját folyósítja.
Amennyiben a nyugdíjas egynél több államtól részesül nyugdíjban, a 77. cikk (2) 
bekezdésének b) pontja előírja, hogy bizonyos feltételektől függően (i) vagy a lakóhely 
szerinti állam vagy pedig (ii) az az állam tekintendő illetékes államnak, amelynek 
jogszabályai a leghosszabb ideig voltak hatályosak a szóban forgó személyre nézve. 

                                               
1 A legutóbb a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított (HL L 
392., 2006.12.30., 1. o.), a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, az 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EK tanácsi 
rendelet (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.).
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Ami a petíció benyújtójának a 883/2004/EK rendeletre1, valamint a végrehajtási rendeletre 
tett hivatkozását illeti, meg kell jegyezni, hogy a 883/2004/EK rendelet 91. cikkében foglaltak 
alapján a szóban forgó rendelet a végrehajtási rendelet hatálybalépésétől számítva érvényes. A 
végrehajtási rendeletre irányuló javaslatot2 jelenleg tárgyalja a társjogalkotói szerepet betöltő 
Parlament és a Tanács.

Következtetések

Mivel a petíció benyújtója által kapott tájékoztatás alapján nincs mód annak megállapítására, 
hogy a petíció benyújtója jogosult-e családi ellátásokra – ami a nemzeti joghoz kapcsolódó 
kérdés –, illetve hogy helyesen alkalmazták-e a közösségi rendelkezéseket, ezért a Bizottság 
szolgálatai arra kérték a Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó 
Igazgatási Bizottság német tagját, hogy tájékoztassa a Bizottságot a petíció benyújtója által 
ismertetett ügy további részleteiről.

A Bizottság szolgálatai a jövőben is tájékoztatni fogják a Parlamentet az ügy további 
fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A német hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján a petíció benyújtójának helyzete az 
1408/71/EGK rendelet 77. cikke (2) bekezdése b) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartozik, 
mivel Görögországban rendelkezik lakóhellyel. Az Európai Bíróság által 2002. szeptember 
24-én a C-471/99. sz. (Martínez Dominguez) ügyben hozott ítélettel összhangban az illetékes 
német intézmény úgy határozott, hogy a petíció benyújtója nem jogosult németországi családi 
támogatásokra, mivel nem teljesíti a nemzeti követelményeket, és nyugdíjjogosultságát nem 
csupán a német jogszabályok alapján szerezte (lásd az ítélet 32. pontját).

Az illetékes német intézmény arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy a fent ismertetett 
jogi helyzet megváltozik, amint a 883/2004/EK3 rendelet hatályba lép, mivel ez a rendelet az 
1408/71/EGK rendelet 77. cikke (2) bekezdése b) pontja ii. alpontjában foglalt koordinációs 
szabályoktól eltérő szabályokat állapít meg.

Meg kell jegyezni, hogy a 883/2004/EK rendelet 91. cikke alapján a szóban forgó rendelet a 
végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjától számítva alkalmazandó. A végrehajtási 
rendeletre irányuló javaslatot4 jelenleg tárgyalja a Parlament és a Tanács, és a várakozások 
szerint a szóban forgó rendeletek 2010-ben már alkalmazandók lesznek.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról,(HL L 200., 2004.6.7., 1. o.).
2 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet részletes végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2006. január 31-i javaslat, 
COM(2006)16 végleges.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról, HL L 200., 2004.7.6., 1. o.
4 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet részletes végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2006. január 31-i javaslat, 
COM(2006)16 végleges.
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Végezetül a Bizottság ezen a ponton nem talált a közösségi rendelkezések megsértésére utaló 
jelet.
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