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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0724/2007 af Wolfgang Doetsch, tysk statsborger, om betaling af 
børnetilskud i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1408/71

1. Sammendrag

Andrageren modtager pension i henhold til den tyske pensionslov og vedrørende sin 
beskæftigelse i Grækenland. Udbetalingen af børnetilskud, som han modtog frem til 2004 i 
overensstemmelse med artikel 77 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, blev indstillet "på grund af 
ligebehandling". Andrageren henviser til brochuren "Deres sociale sikringsrettigheder, når de 
flytter eller rejser inden for Den Europæiske Union", ifølge hvilken familier synes at blive 
behandlet som om, at de alle var bosat i, og var forsikret i, landet med den mest gunstige 
lovgivning. Hans lokale forvaltningskontor for familieydelser i Nürnberg meddelte ham, at de 
ikke kunne behandle hans anmodning om genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud, før 
den relevante gennemførelsesforordning var blevet vedtaget. Andrageren bemærker, at dette 
kunne tage tre år, og anmoder om en udtalelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008.

"Andrageren, som er bosiddende i Grækenland, modtager pensionsydelser fra Tyskland og 
Grækenland. Andrageren hævder, at den kompetente institution for udbetaling af 
børnetilskud, den tyske Familienkasse i Nürnberg, meddelte ham, at de ikke kunne behandle 
hans anmodning om udbetaling af børnetilskud, før den relevante gennemførelsesforordning 
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var trådt i kraft.

Andrageren klager over, at afslaget på hans anmodning ikke er i overensstemmelse med det 
påståede princip om modtagelse af ydelser fra landet med den mest gunstige lovgivning. Han 
bemærker endvidere, at det er muligt, at en beslutning om gennemførelsesforordningen kan 
tage tre år.

EU's socialsikringsbestemmelser vedrører koordineringsanliggender og ikke harmonisering af 
socialsikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og under hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal udbetales. EU-lovgivningen, særligt forordning (EØF) nr. 1408/711, fastsætter fælles 
regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af 
den nationale lovgivning. Disse bestemmelser sikrer, at man i anvendelsen af de forskellige 
nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og 
ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Hvad angår familieydelser fastsætter afsnit III, kapitel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 1408/71 
samordningsbestemmelser for familieydelser. Hvis berettigelsen til familieydelser eksisterer i 
lovgivningen i mere end én medlemsstat, modtager familien i princippet det højeste 
ydelsesbeløb. Der findes særlige overlappende regler, som skal forhindre dobbeltudbetaling 
ved at udpege den primære kompetente medlemsstat og den sekundære kompetente 
medlemsstat, som afhængig af de tildelte ydelsers størrelse kan suspendere betalingen af 
ydelserne svarende til det beløb, der allerede er udbetalt af den første kompetente 
medlemsstat, se f.eks. artikel 76 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Der anvendes særlige samordningsbestemmelser for pensionister: Uanset pensionistens eller 
børnenes bopæl fastsætter artikel 77, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at den 
berettigede person modtager familieydelser fra den medlemsstat, der betaler hans eller hendes 
pension.

Hvis pensionisten modtager mere end én pension, fastsætter artikel 77, stk. 2, litra b), 
afhængig af opfyldelsen af visse bestemmelser, at enten bopælsstaten (i) eller den 
medlemsstat, hvis lovgivning pensionisten har været underlagt i længst tid (ii) er den 
kompetente medlemsstat.

Med hensyn til andragerens henvisninger til forordning (EF) nr. 883/20042 og til 
gennemførelsesforordningen bør det bemærkes, at i henhold til artikel 91 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder denne forordning anvendelse fra datoen for gennemførelsesforordningens 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, 
forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 18.12.2006, EFT 
L 392 af 30.12.2006, s.1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, EUT L 200 af 7.6.2004, s.1.
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ikrafttræden. Forslaget til gennemførelsesforordningen3 er i øjeblikket ved at blive forhandlet 
af Parlamentet som medlovgiver og Rådet.

Konklusioner

Eftersom det ikke er muligt på grundlag af oplysningerne fra andrageren at fastsætte, om 
andrageren er berettiget til familieydelser, som vedrører den nationale lovgivning, eller om 
fællesskabsbestemmelserne er blevet anvendt korrekt, har Kommissionen anmodet det tyske 
medlem af den administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring om at 
give Kommissionen yderligere oplysninger om andragerens sag.

Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om yderligere fremskridt i sagen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder falder andragerens situation ind under artikel
77, stk. 2, litra b), nr. ii, i forordning (EØF) nr. 1408/71, fordi han er bosiddende i 
Grækenland. De tyske kompetente myndigheder besluttede i overensstemmelse med EF-
domstolens dom i sagen C-471/99 af 24. september 2002 (Martínez Dominguez), at 
andrageren ikke havde ret til familieydelser, eftersom han ikke opfyldte de nationale krav og 
ikke havde erhvervet sine pensionsrettigheder under den tyske lovgivning alene (se punkt 32 i 
denne dom).

De tyske kompetente myndigheder oplyste andrageren om, at den ovenfor beskrevne retlige 
situation bliver ændret, så snart forordning (EF) nr. 883/041 træder i kraft, eftersom denne 
forordning vil fastsætte andre koordineringsbestemmelser end dem i artikel 77, stk. 2, litra b), 
nr. ii, i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Det bør bemærkes, at det i artikel 91 i forordning (EF) nr. 883/04 er fastsat, at denne 
forordning finder anvendelse fra datoen for gennemførelsesforordningens ikrafttræden.
Forslaget til gennemførelsesforordningen2 er i øjeblikket ved at blive forhandlet af Europa-
Parlamentet og Rådet, og det forventes, at disse forordninger vil træde i kraft i 2010.

Kommissionen har ikke på nuværende tidspunkt konstateret nogen overtrædelse af 
fællesskabsbestemmelserne."

                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 
(EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger af 31.1.2006, KOM(2006)0016.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, EUT L 200 af 7.6.2004, s.1.
3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 
(EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger af 31.1.2006, KOM(2006)0016.
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