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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0141/2008 af Manuel Berkel, tysk statsborger, om tysk 
pensionslovgivning

1. Sammendrag

Andrageren klager over den såkaldte Riesterpension, som skulle give folk mulighed for at 
spare op til deres egen alderdomspension. Den tyske stat betaler i den forbindelse et vist 
tilskud, som gør ordningen attraktiv for sparerne. Sparere under Riesterordningen, som flytter 
til udlandet - selv til et andet EU-land - skal imidlertid betale hele tilskuddet tilbage til staten. 
Andrageren mener, at dette begrænser hans frie bevægelighed inden for EU. Han er af den 
opfattelse, at et land ikke må gøre et tilskud til en alderdomspension afhængig af, at spareren 
bliver i sit oprindelsesland. Han anfører, at Riesterpensionen udtrykkeligt har til formål at 
kompensere for sandsynlige fremtidige nedskæringer i statspensionen. Han mener derfor, at 
Riesterordningen burde behandles på samme måde som statspensionen med hensyn til 
personers frie bevægelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Den såkaldte Riesterpension er et kontant tilskud ("Grundzulage" og "Kinderzulage") til en 
supplerende alderspensionsordning udformet af den tidligere tyske socialminister Riester. Den 
blev indført for at tilskynde folk til at blive medlemmer af supplerende pensionsordninger, 
efter at pensionssatserne blev sænket. Kun personer, der skal svare skat i Tyskland, kan drage 
fordel af ordningen. Derudover skal tilskuddet tilbagebetales, hvis den ubegrænsede 
skattepligt ophører (f.eks. hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden medlemsstat).



PE419.993v02-00 2/3 CM\802684DA.doc

DA

Andrageren klager over, at sparere under Riesterordningen er underlagt en forpligtelse til at
tilbagebetale hele tilskuddet, såfremt de flytter til en anden EU-medlemsstat. Han mener, der 
er tale om en begrænsning af den frie bevægelighed inden for EU. Han er af den opfattelse, at 
et land ikke må gøre et tilskud til en alderdomspension afhængig af, at spareren bliver i sit 
oprindelsesland.
Kommissionen er allerede opmærksom på problemet og har samme holdning som andrageren. 
Kommission skønner, at bestemmelsen med tilbagebetalingskravet i forbindelse med, at den 
pågældende person flytter til en anden medlemsstat, er uforenelig med princippet om 
arbejdskraftens frie bevægelighed (EF-traktatens artikel 39 og artikel 7 i forordning 1612/68), 
princippet om fri bevægelighed for personer (EF-traktatens artikel 18) og det generelle forbud 
mod forskelsbehandling (EF-traktatens artikel 12).

På baggrund af ovenstående har Kommission indledt en overtrædelsesprocedure mod 
Tyskland (2003/2067). Da de tyske myndigheder afviser at ændre lovgivningen, blev sagen 
henvist til EF-Domstolen (C-269/07). Den mundtlige høring fandt sted den 17. december 
2008. En afgørelse forventes at foreligge i løbet af 2009.

Kommissionen henstiller, at andrageren underrettes herom."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"De Europæiske Fællesskabers Domstol afsagde sin dom i sag C-269/07 den 10. september 
2009. Domstolen anførte i dommen, at:

"Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 39 EF, 
artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens 
frie bevægelighed inden for Fællesskabet og artikel 18 EF, idet den har indført og opretholdt 
forskrifter om supplerende alderspension i §§ 79-99 i lov om indkomstbeskatning 
(Einkommensteuergesetz), der

- frakender grænsearbejdere og deres ægtefæller ret til pensionsopsparingstillæg, hvis de ikke 
er fuldt skattepligtige i Tyskland
- kun tillader, at grænsearbejdere anvender den opsparede kapital til erhvervelse eller 
opførelse af en bolig, der tjener egne boligformål, hvis den er beliggende i Tyskland, og
- fastsætter, at tillægget skal tilbagebetales ved den fulde skattepligts ophør i denne 
medlemsstat."

Dommen er i overensstemmelse med Kommissionens holdning og andragerens udtalelse.

Den 6. oktober 2009 blev de tyske myndigheder anmodet om inden for to måneder at oplyse 
Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet til efterlevelse af Domstolens dom.

Den 17. november 2009 orienterede den tyske regering Kommissionen om, at det tyske 
finansministerium allerede har udarbejdet et lovforslag til gennemførelse af dommen. Den tyske 
regering anmodede imidlertid om en forlængelse af tidsfristen for gennemførelsen med to 
måneder, da høringerne om lovforslaget i regeringen endnu ikke er afsluttet.
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For at sikre, at dommen efterleves i perioden indtil vedtagelse af loven, har finansministeriet 
offentliggjort et administrativt cirkulære (BMF-Schreiben vom 13. November 2009; IV C 3 - S 
2222/07/10009; DOK 2009/0681154). I henhold til cirkulæret kan der ikke anmodes om 
tilbagebetaling af pensionsopsparingstillæg, hvis skatteyderen flytter til en anden EU-
medlemsstat.

Overtrædelsesproceduren vil blive lukket, når lovgivningen er vedtaget i tråd med dommen.

Kommissionen henstiller, at andrageren underrettes herom."


