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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0840/2012 af Anli Heuser-He og Liangchun Yu, tyske statsborgere, 
og 84 medunderskrivere, om kinesiske pensioner til tyske statsborgere af kinesisk 
afstamning

1. Sammendrag

Andragerne anfører, at EU arbejder sammen med Folkerepublikken Kinas ministerium for 
sociale anliggender om en kinesisk ordning for sociale ydelser. Mange af andragerne og andre 
medunderskrivere af kinesisk afstamning arbejdede, inden de kom til Europa og fik tysk 
statsborgerskab, i kinesiske virksomheder eller for den kinesiske regering. Alligevel har de 
ikke noget krav på pension for de år, hvor de har arbejdet i Kina. Den kinesiske regering 
nægter at anerkende deres pensionskrav med den begrundelse, at de ikke længere er kinesiske 
statsborgere og har forladt landet. Andragerne hævder imidlertid, at Kina i henhold til FN-
aftalerne har pligt til at anerkende deres pensionsrettigheder. Eftersom mange af dem har 
opnået for få pensionsrettigheder i Europa (Tyskland), vil deres levevilkår blive meget usikre, 
når deres arbejdsliv er slut. Andragerne anmoder om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Kommissionens bemærkninger
EU-retten gælder generelt udelukkende på EU-medlemsstaternes territorium. Særlig 
bemærkes det, at forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger kun dækker situationer med en EU-intern grænseoverskridende dimension. 
Disse forordninger har ingen konsekvenser for forholdet mellem en medlemsstat og et 
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tredjeland – som f.eks. Kina – hvad angår social sikring.

Medlemsstaterne har kompetence til at indgå bilaterale aftaler om social sikring med 
tredjelande for at garantere, at personer, der har erhvervet sociale rettigheder (herunder 
pensionsrettigheder) i et tredjeland, ikke mister disse rettigheder, når de flytter til det 
pågældende EU-land. Dette kræver imidlertid, at det pågældende tredjeland er indforstået med 
at indgå en bilateral aftale og lade denne aftale regulere spørgsmålet om eksport af 
pensionsrettigheder. Ifølge Kommissionen er Tyskland det eneste EU-land, der i øjeblikket 
har en bilateral aftale med Kina. Denne aftale dækker imidlertid tilsyneladende ikke 
spørgsmålet om eksport af pensionsrettigheder.

I en meddelelse om den eksterne dimension af EU’s koordinering af de sociale 
sikringsordninger, der blev vedtaget den 30. marts 2012 (COM(2012)0153)1, slår 
Kommissionen til lyd for, at der sker en styrkelse af samarbejdet om koordinering af de 
sociale sikringsordninger med tredjelande. Adskillige medlemsstater har indledt bilaterale 
forhandlinger med Kina, og Kommissionen bestræber sig på at fremme kommunikationen 
mellem disse lande, således at de har mulighed for at samarbejde om forbindelserne til Kina.

Det reformprojekt, som EU og Kina har samarbejdet om inden for social sikring, og som 
andragerne henviser til, vedrørte ikke spørgsmålet om overførsel af pensionsrettigheder 
mellem EU-medlemsstater og Kina."

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


