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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1401/2011 af Ingeborg Munker, østrigsk statsborger, om 
overførsel af hendes pensionsrettigheder fra Østrig til Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren optjente 69 måneders ret til pension i Østrig i 1960'erne, før hun flyttede til 
Tyskland, hvor hun har boet og arbejdet lige siden. Nu hvor hun er gået på pension, havde 
hun håbet på at modtage pension fra Østrig i forhold til den tid, hun arbejdede der, eller at få 
disse måneder lagt oven i sin tyske pension. Imidlertid har de østrigske myndigheder meddelt 
hende, at hun mangler 12 måneder i at være berettiget til en pension. Hun blev tilbudt at 
tilkøbe sig rettigheden, men har ikke pengene til det. Hun bad om at få sine indbetalinger 
refunderet, men det har man nægtet. Andrageren spekulerer på, om dette er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Generelt fastlægger EU-retten inden for området social sikkerhed bestemmelser om 
samordning og ikke harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke 
medlemsstaternes beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og i mangel af 
harmonisering på unionsplan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der fastlægger 
vilkårene for bevilling af de sociale sikkerhedsydelser såvel som beløbet af sådanne ydelser 
og det tidsrum, for hvilket de bevilges. Men ved udøvelsen af denne beføjelse skal 
medlemsstaterne overholde EU-retten og i særdeleshed traktatens bestemmelser om 
arbejdskraftens frie bevægelighed, som giver alle borgere i Den Europæiske Union ret til at 
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færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, samt bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 883/2004, som fastsætter fælles regler og principper, der skal overholdes af alle 
medlemsstaternes myndigheder ved anvendelsen af den nationale lovgivning. Disse regler 
sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de 
grundlæggende principper for ligebehandling og ikke-diskrimination. 

For så vidt angår alderspensioner, som fastlagt i kapitel 5 i forordning (EF) nr. 883/2004, kan 
disse regler opsummeres som følger (forskellige regler finder anvendelse på perioder på under 
et år vedrørende forsikring eller bopæl):

 I hver medlemsstat, hvor en borger har været forsikret, bevares hans/hendes 
forsikringsforløb, indtil pensionsalderen er nået, Med andre ord bliver bidrag, som er
blevet indbetalt hverken overført til en anden medlemsstat eller udbetalt til borgeren, hvis 
han/hun ikke længere er forsikret i denne medlemsstat.

 Hver medlemsstat, hvor borgeren har været forsikret, skal betale en alderspension, når 
han/hun når pensionsalderen. Hvis borgeren f.eks. har arbejdet i tre medlemsstater, vil 
han/hun få tre særskilte alderspensioner, når han/hun når pensionsalderen.

 Pensionen vil blive beregnet på grundlag af hans/hendes forsikringsforløb i hver enkelt 
medlemsstat. Det beløb, der modtages fra hver enkelt medlemsstat, afhænger af 
varigheden af dækningen i hver medlemsstat. 

EU-bestemmelserne kræver, at hver EU-medlemsstat tager borgernes forsikringsforløb i andre 
lande i betragtning, hvis dette er nødvendigt til at opfylde det mindste antal år, der kræves for 
at få en pension dér.

For så vidt angår andragerens klage, skal det følgelig fastslås, at de samlede 
beskæftigelsesperioder i Østrig og Tyskland bør tages i betragtning for at afgøre andragerens 
berettigelse til en østrigsk alderspension. Men den situation kan opstå, hvor den 
minimumsbeskæftigelsesperiode, der kræves af den østrigske lovgivning for at være berettiget 
til en pension, ikke nås efter en sådan sammenlægning. På grundlag af de oplysninger, 
andrageren har indsendt, er det ikke muligt at afgøre, om dette er tilfældet. 

For så vidt angår muligheden af at refundere de bidrag, andrageren har indbetalt til den 
østrigske socialsikringsordning, skal det bemærkes, at EU’s samordningsbestemmelser ikke 
fastlægger noget om forpligtelse til refusion fra de nationale myndigheder i forbindelse med 
pensionsordninger. Følgelig er det op til hver enkelt medlemsstat at bestemme, hvilke regler 
der skal gælde for muligheder for refusion af de bidrag, der er indbetalt til 
pensionsordningerne.

Yderligere oplysninger om samordningen af de sociale sikringsordninger kan findes: 

 på Kommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
 i brochuren "The EU provisions on social security – Your rights when moving within the 

European Union – Update 2010": 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1
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 ved at konsultere brochuren om samordning af pensioner på 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, andrageren har indsendt, er det ikke muligt at afgøre, om 
unionsretten er blevet overholdt. Kommissionen vil kontakte de kompetente østrigske 
myndigheder og vil tage andragendet op til en fornyet vurdering på grundlag af de modtagne 
oplysninger.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. november 2012

De kompetente østrigske myndigheder blev hørt den 10. juli 2012 med henblik på at præcisere 
andragerens berettigelse til en østrigsk pension. De østrigske myndigheder bekræftede med 
skrivelse af 25. juli 2012 over for Kommissionen, at andrageren mangler 12 måneders bidrag 
for at være berettiget til en østrigsk pension. De østrigske myndigheder påpeger, at den 
østrigske socialsikringsordning ikke giver mulighed for refusion af bidrag. Den østrigske 
socialsikringsordning er baseret på solidaritet og under den gældende lovgivning overføres 
betalte bidrag ikke til et andet land og betales heller ikke tilbage til borgere, der forbliver i 
Østrig.  

Konklusion

De af de østrigske myndigheder indgivne oplysninger synes at angive, at den 
minimumsbeskæftigelsesperiode, der kræves af den østrigske lovgivning for at være berettiget 
til en pension (15 år) efter en sammenlægning af bidragsperioden i Østrig og Tyskland, ikke 
nås i andragerens tilfælde. 

De oplysninger, som andrageren har forelagt Udvalget for Andragender, tyder derfor ikke –
heller ikke i lyset at af de oplysninger, som de kompetente østrigske myndigheder har 
fremsendt direkte til Kommissionen – på nogen fejlagtig anvendelse af EU-lovgivningen.


