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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0646/2009 af Markus Sonnenschein (tysk statsborger) for 
fagforeningen Nahrung, Genuss, Gaststätten og 50 medunderskrivere om forskel 
mellem den sociale sikkerhedslovgivning i Tyskland og Schweiz, der skader 
grænsearbejdere (der er bosiddende i Tyskland og arbejder i Schweiz)

1. Sammendrag

Dette andragende er blevet sendt til den tyske forbundsregering, parlamentet i delstaten Baden 
Württemberg og Europa-Parlamentet. Det er baseret på et tilfælde vedrørende en tysk 
arbejdstager i cateringsindustrien, der før var ansat i Schweiz og var ude for en arbejdsulykke, 
der gjorde ham invalid. Han modtager invalidepension fra Schweiz. Han klager over, at de 
tyske myndigheder afviser at give ham børnetilskud på grund af, at den schweiziske pension 
allerede inkluderer et element af børnetilskud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. september 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men 
harmoniseres ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sin nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal betales. EU-bestemmelserne, især forordning (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72, 
indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder 
under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af 
de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for 
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ligebehandling og ikkediskrimination. 

Med hensyn til Schweiz finder ovennævnte forordning (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72 
generelt anvendelse gennem aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri 
bevægelighed for personer1 som angivet i aftalens bilag II. 

Hvad angår familieydelser fastsættes samordningsbestemmelser for familieydelser i afsnit III, 
kapitel 7 og 8, i forordning (EØF) nr. 1408/71. Hvis retten til familieydelser er fastsat i 
lovgivningen i mere end én medlemsstat, modtager familien i princippet den højeste ydelse. 
Der findes særlige regler for overlapning, som skal forhindre dobbeltudbetaling gennem 
udpegning af en primær kompetent medlemsstat (stat for erhvervsudøvelse) og en sekundær 
kompetent medlemsstat (bopælsstat). Afhængig af de tildelte ydelsers størrelse kan den 
sekundære kompetente stat suspendere betalingen af ydelser op til det beløb, der allerede er 
udbetalt af den primære kompetente medlemsstat, se artikel 76 i forordning (EØF) nr. 1408/71 
eller artikel 10 i forordning 574/72.

Det tyske medlem af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for 
Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring har efter at være kontaktet af Kommissionens 
tjenestegrene gengivet svaret fra den tyske regering til de tyske myndigheder ved skrivelse af 
4. juni 2009. Den tyske regering henviste til afgørelsen fra den tyske højesteret inden for dette 
område, Bundesfinanzhof, som afgjorde den pågældende sag med dommen af den 26. oktober 
2006. Bundesfinanzhof henviste i forbindelse med dommen til artikel 10, stk. 1, litra a, i 
forordning (EØF) nr. 574/72 og afgjorde, at retten til tysk børnetilskud er suspenderet op til 
beløbet for schweizisk børnetilskud, og at man har ikke ret til tysk børnetilskud, når det 
schweiziske børnetilskud er højere end det tyske tilskud. 

Den tyske domstol afviste således ikke retten til tysk børnetilskud som sådan, men vurderede, 
at Schweiz er den primære kompetente stat. Derudover kan det tyske børnetilskud 
suspenderes op til beløbet udbetalt i Schweiz for at undgå overlapning af tilskud. Da det 
schweiziske børnetilskud tilsyneladende er højere eller svarende til det tyske tilskud, skal der 
ikke udbetales tysk tilskud.

Denne vurdering er i tråd med EU-lovgivningen, forudsat at de faktuelle betingelser for 
overlapning i artikel 10, stk. 1, litra a, i forordning (EØF) nr. 574/72 er opfyldt.

Når andrageren klager over, at den schweiziske invalidepension indeholder schweizisk 
børnetilskud, er dette et spørgsmål om national kompetence, da det er op til Schweiz at 
afgøre, hvordan ydelserne udbetales. 

Når andrageren beklager, at de schweiziske og tyske sociale sikringsordninger afviger fra 
hinanden, skal det erindres, at der ikke er foretaget harmonisering af de europæiske sociale 
sikringsordninger. Derfor er der EU-kompetence til koordinering af sociale sikringsordninger, 
men ikke til harmonisering deraf. 

Kommissionens tjenestegrene deler på grundlag af ovenstående den tyske regerings synspunkt 

                                               
1 EFT L 114 af 30.4.2002, s. 6.



CM\810956DA.doc 3/3 PE440.052v01-00

DA

om, at der ikke er behov for at ændre den nationale lovgivning eller EU's lovgivning, da det 
pågældende spørgsmål tilsyneladende er opstået på grund af en misforståelse af EU-
lovgivningen og ikke et strukturelt problem eller forkert anvendelse af EU-lovgivningen. 

Men hvis andrageren efter revurdering af sagen om den pågældende person i lyset af de 
fremlagte forklaringer stadig mener, at EU-lovgivningen ikke er anvendt korrekt, opfordres 
han til at forelægge sagen for Kommissionens tjenestegrene med henblik på yderligere 
undersøgelse.

Konklusioner

På grundlag af de fremlagte oplysninger vurderer Kommissionen, at andragendet er 
udarbejdet på grundlag af en misforståelse af de relevante EU-bestemmelser. Derfor er der 
ikke behov for ændring heraf."


