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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0825/2005 af Panagiotis Georgiadis, græsk statsborger, om faderens 
pensionsproblemer

1. Sammendrag

Andragernes fader, der har arbejdet i Tyskland i en årrække, modtager græsk invalidepension. 
De tyske myndigheder med ansvar for pensionsområdet (Landesversicherungsanstalt) i 
Baden-Württemberg, der har fastsat faderens invaliditetsgrad på et lavere niveau, har indtil 
videre imidlertid nægtet at udbetale det beløb, som han mener sig berettiget til. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at sikre overholdelsen af EU's principper om, at vandrende 
arbejdstagere i tilfælde af invaliditet ikke må stilles ringere i forhold til personer, der altid har 
boet og arbejdet i det samme land.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. januar 2006). 
Kommissionen er blevet anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. maj 2006.

"Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Fællesskabsretten om social sikring erstatter ikke de gældende nationale sociale 
sikringsordninger med et fælles europæisk system. Formålet med de europæiske 
bestemmelser om social sikring er at koordinere de nationale systemer snarere end at 
harmonisere de nationale sociale sikringsordninger. Den enkelte medlemsstat kan med andre 
ord derfor frit fastsætte de nærmere betingelser i sit sociale sikringssystem, bl.a. for hvem der 
er forsikret i henhold til lovgivningen, hvilke ydelser, der skal ydes og betingelserne herfor, 
hvordan disse ydelser udregnes og størrelsen af de bidrag, der skal indbetales. I 
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fællesskabsretten, navnlig forordning (EØF) nr. 1408/71, fastlægges de fælles regler og 
principper, der skal overholdes i den nationale lovgivning. Det sikres således, at de forskellige 
nationale love ikke er til skade for personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed i EU.

Spørgsmålet om tildeling af invalidepension efter tysk ret og fastsættelsen af 
invaliditetsgraden vedrører en betingelse for ret til ydelser og henhører derfor ikke under 
fællesskabsretten, men udelukkende under national tysk lovgivning. Idet dette spørgsmål 
udelukkende afgøres på grundlag af national tysk lovgivning, er den græske institutions 
holdning ikke relevant i denne sag. Den tyske afgørelse er således ikke i strid med 
fællesskabsretten og med bestemmelserne i forordning nr. 1408/71.

Konklusion

Det forhold, at institutionerne i de forskellige medlemsstater tildeler invalidepensioner på 
grundlag af forskellige vurderinger af den enkeltes invaliditetsgrad, er ikke i strid med 
fællesskabsretten og bestemmelserne i forordning nr. 1408/71. Kommissionens tjenestegrene 
agter således at henlægge andragendet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

"Baggrund/sammendrag af kendsgerningerne/historie

Andragerens fader, der tidligere har arbejdet i Tyskland i en årrække, har fået tildelt tysk 
invalidepension, men ikke græsk invalidepension. Den tyske fond i Baden-Württemberg 
(Landesversicherungsanstalt) havde oprindeligt fastsat en lavere invaliditetsgrad for 
andragerens fader, men han har siden 2003 modtaget livspension. Andrageren mener, at den 
græske fond, IKA-ETAM, ikke desto mindre ser bort fra den tyske afgørelse om 
invaliditetsgraden. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at sikre overholdelsen af 
EU's principper om, at vandrende arbejdstagere i tilfælde af invaliditet ikke må stilles ringere 
i forhold til personer, der altid har boet og arbejdet i det samme land.

Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Som Kommissionens tjenestegrene har præciseret over for andrageren i brev af 6. juli 2005, 
henhører afgørelser om invaliditetsgrader under medlemsstaternes enekompetence. Som 
Domstolen adskillige gange har understreget, er formålet med forordningen baseret på EF-
traktatens artikel 42 at koordinere de forskellige sociale sikringsordninger og ikke at 
harmonisere disse.

Disse afgørelser træffes på grundlag af national lovgivning af de nationale institutioner i de 
lande, hvor den pågældende var forsikret. Den afgørelse, der træffes af en institution, er ikke
bindende for institutionerne i de øvrige stater, undtagen i visse særlige tilfælde. Dette skyldes, 
at de europæiske bestemmelser ikke harmoniserer de nationale sociale sikringsordninger, idet 
formålet kun er at koordinere disse.

Konklusion
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Idet EU kun koordinerer de sociale sikringsordninger i begrænset omfang, kan Kommissionen 
ikke gribe ind til fordel for andrageren."

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

"Andrageren mener, at Europa-Parlamentet har afsluttet dette andragende på baggrund af 
forkerte oplysninger fra Kommissionen, og anmoder om at få taget det op til fornyet 
behandling. Ved behandlingen af de omfattende sagsakter, som er fremsendt af andrageren, er 
der ikke konstateret brud på fællesskabslovgivningen.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at der ikke findes nye elementer, som giver anledning til 
en fornyet behandling af dette andragende."

6. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Andrageren mener, at Europa-Parlamentet har afsluttet dette andragende på baggrund af 
forkerte oplysninger fra Kommissionen, og anmoder om at få taget det op til fornyet 
behandling. Imidlertid indeholder det nye brev fra andrageren ikke nye elementer, som giver 
anledning til en fornyet behandling af dette andragende. I sin meget lange skrivelse antyder 
andrageren, at ukendte personer kan have iscenesat rænkespil mod hans familie 
(bombeattentat mod moderen, rænkespil fra de nationale myndigheders sider for ikke at 
tilkende faderen invalidepension, Kommissionens, mæglerens og Parlamentets eventuelle 
ansvar samt Angela Merkels ansvar i Siemensskandalen).

Ved behandlingen af de omfattende sagsakter, som er fremsendt af andrageren, er der ikke 
konstateret brud på EU's lovgivning. Som Kommissionen har præciseret over for Udvalget for 
Andragender, henhører afgørelser om invaliditetsgrader under medlemsstaternes 
enekompetence. Som Domstolen adskillige gange har understreget, er formålet med 
forordningen baseret på artikel 48 i TEUF at koordinere de forskellige nationale sociale 
sikringsordninger og ikke at harmonisere disse.

Disse afgørelser træffes på grundlag af national lovgivning af de nationale institutioner i de 
lande, hvor den pågældende er forsikret. Den afgørelse, der træffes af en institution, er ikke 
bindende for institutionerne i de øvrige stater, undtagen i visse særlige tilfælde.

Andragerens omfattende sag er også blevet behandlet af det græske parlament, forskellige 
domstole og statsadvokaten, som har anmodet om en undersøgelse af, om der er begået 
ulovligheder. Alle disse sager er blevet henlagt.

Konklusion

Da de sociale sikringsordninger kun koordineres i begrænset omfang på europæisk plan, kan 
Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andrageren. Kommissionen er af den opfattelse, at 
der ikke findes nye elementer, som kan begrunde fornyet behandling af dette andragende."
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