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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0765/2009 af E. T., tysk statsborger, om anerkendelse af de 
pensionsrettigheder, som han har optjent ved Deutsche Reichsbahn

1. Sammendrag

Andrageren arbejdede fra 1955 til 1992 i Deutsche Reichsbahn (DDR) og fra 1992 til 1998 
ved Deutsche Bundesbahn. Han får udbetalt en meget beskeden pension fra DB. Det er 
andragerens opfattelse, at DB som Deutsche Reichsbahns retssuccessor skal anerkende de 
pensionsrettigheder, som er opnået i Deutsche Reichsbahn og udbetale pension fra perioden 
før 1992 til ham. Andrageren mener, at er tale om forskelsbehandling af arbejdstagere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andrageren arbejdede fra 1955 til 1992 i Deutsche Reichsbahn (DDR) og fra 1992 til 1998 
ved Deutsche Bundesbahn. Han oplyser, at han får udbetalt en meget beskeden pension fra 
DB. Det er andragerens opfattelse, at DB som Deutsche Reichsbahns retssuccessor skal 
anerkende de pensionsrettigheder, som er opnået i Deutsche Reichsbahn og udbetale pension 
fra perioden før 1992 til ham. 
Kommissionen har undersøgt denne sag og kan oplyse, at forhold såsom fastlæggelse af 
betingelserne for retten eller forpligtelsen til at være omfattet af en socialsikringsordning, eller 
nærmere bestemt udbetaling af pensionsydelser, hører under medlemsstaternes kompetence, 
og at de derfor er de nationale myndigheders ansvar. EU-lovgivningen behandler kun visse 
meget begrænsede aspekter såsom opretholdelse af socialsikrings- og pensionsrettigheder, når 
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personer flytter fra en medlemsstat til en anden. 

Kommissionen understreger især følgende: 
− I traktatens artikel 39 hedder det, at fri bevægelighed for arbejdstagere forudsætter 

afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af 
medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår. De omtalte tyske regler gælder uanset den pågældende arbejdstagers 
nationalitet.

− Direktiv 98/49/EF om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere 
og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet, fastsætter visse 
rettigheder og forpligtelser for medlemmer af en supplerende pensionsordning. De 
væsentlige bestemmelser kan sammenfattes som følger: En person, som træder ud af 
en pensionsordning, fordi han/hun flytter til en anden medlemsstat, må ikke behandles 
anderledes end en person, som træder ud af ordningen, men bliver boende i den 
pågældende medlemsstat, hvad angår hans/hendes optjente pensionsrettigheder. 
"Optjente pensionsrettigheder" betyder enhver ydelsesberettigelse, som er opnået ved 
opfyldelse af krav i en given supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i 
henhold til national lovgivning. Det spørgsmål, som andrageren rejser, er udelukkende 
internt, da han ikke er flyttet til en anden medlemsstat. Det hører ikke under dette 
direktivs anvendelsesområde.

Konklusion
På baggrund af ovenstående er Kommissionen ikke i stand til at behandle andragerens 
anmodning."


