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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1232/2012 af Heinrich G. Jacob, tysk statsborger, om hans 
pensionsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren, der er forhenværende tysk embedsmand, klager over, at de langvarige perioder, 
hvor han har været udstationeret i udlandet, ikke er blevet taget i betragtning ved beregningen 
af hans pensionsrettigheder. Han anser dette for diskriminering af ham fra pensionsfondens 
side og fremfører, at de gældende regler er forældede i en tid med stor arbejdstagermobilitet. 
Han oplyser, at hans klage er blevet afvist, og at den tyske Forbundsdags Udvalg for 
Andragender har henvist ham til Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

På Europa-Parlamentets opfordring om at verificere andragerens anmodning om at undersøge, 
hvorvidt det er muligt på basis af EU-lovgivningen at efterprøve afgørelsen fra VBL’s 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) kompetente voldgiftsdomstol, er der blevet 
gennemført en udtømmende retlig undersøgelse af, hvorvidt sagen eventuelt kan være 
omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

I henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger finder denne forordning kun anvendelse på ”lovgivning” om social 
sikring, der vedrører ydelser ved alderdom. Artikel 1, litra l), i samme forordning definerer 
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begrebet ”lovgivning” som bestemmelser, der udtrykkeligt ikke omfatter aftalemæssige 
bestemmelser (bortset fra visse særlige omstændigheder, som ikke er relevante her).  Den 
supplerende pensionsordning, som forvaltes af VBL, er baseret på en kollektiv aftale mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere inden for den offentlige sektor i Tyskland og bygger på 
aftalemæssige bestemmelser. Pensionsordningen kan derfor ikke anses for "lovgivning" 
omfattet af det materielle anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 883/2004.

Konklusion
Eftersom der ikke findes en europæisk lovgivning på dette område, er udformningen af 
sociale sikringssystemer underlagt medlemsstaternes beføjelser. Kommissionen har derfor 
ikke bemyndigelse til at efterprøve medlemsstaternes praksisser på dette området. 
Kommissionen har ikke kompetence til at anmode medlemsstaten Tyskland om oplysninger 
vedrørende ovenstående spørgsmål.


