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Asia: Vetoomus 1316/2007, Hans-Georg Knieriem, Saksan kansalainen, 
sosiaalietuuksiensa saamiseen liittyvistä vaikeuksista ulkomailla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Saksan kansalainen mutta hän on asunut Portugalissa 16 vuoden 
ajan. Hän kertoo Saksan viranomaisten vaativan, että hänellä pitäisi olla osoite Saksassa 
sosiaalietuuksiensa saamiseksi. Myös hänen entinen työnantajansa vaatii häntä toimittamaan 
jäljennöksen vuokrasopimuksesta, jotta hän voisi saada eläkkeensä. Vetoomuksen esittäjä 
toivoo, että hänen etuutensa maksetaan ulkomaille, ja vastustaa Saksan viranomaisten 
vaatimuksia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä, joka on Saksan kansalainen, on asunut Portugalissa 16 vuoden ajan. 
Hän saa sosiaaliavustusta Saksassa ja lisäeläkettä Volkswagenin lisäeläkejärjestelmästä. 

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Saksan viranomaiset vaativat häntä pitämään asuinpaikkaa 
Saksassa, jotta hän olisi oikeutettu EU:n sosiaalietuuksiin ja lisäeläkkeeseen. Hänen oli 
esitettävä saksalainen vuokrasopimus, jotta hän sai lisäeläkkeensä Volkswagenin 
lisäeläkejärjestelmästä. Vetoomuksen esittäjä vastustaa tällaista kohtelua.
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Maastavietävyyden periaate (tai asumista koskevasta edellytyksestä luopuminen) on yksi 
sosiaaliturvan yhteensovittamisen yleisistä periaatteista1, ja sen mukaan vetoomuksen esittäjä 
on oikeutettu saamaan sosiaaliavustuksen rahaetuuden siihen jäsenvaltioon, johon hän 
muuttaa. Kaikkia rahaetuuksia, jotka kuuluvat EU:n yhteensovittamista koskevan asetuksen 
piiriin, ei kuitenkaan voi viedä maasta. Maastavietävyyden periaate ei kata erityisiä maksuihin 
perustumattomia rahaetuuksia. Nämä etuudet voidaan maksaa vain sen jäsenvaltion alueella, 
jossa henkilö asuu, ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Monia etuuksia on 
nimenomaisesti suljettu pois asetuksen piiristä ja niitä ei siksi voi viedä maasta.

Komission yksiköille ei ole selvää, mitä sosiaalietuuksia vetoomuksen esittäjä saa Saksassa ja 
kuuluvatko etuudet yhteensovittamista koskevan asetuksen piiriin, ja miten Saksan siviililain 
säännösten tulisi vaikuttaa näiden etuuksien siirtämiseen Portugaliin.

Mitä tulee toiseen kohtaan, joka koskee Volkswagenilta saatavaa lisäeläkettä, 
asetuksessa 1408/71 annettu yhteensovittamisjärjestelmä koskee vain lakisääteisiä 
eläkejärjestelmiä. Lisäeläkejärjestelmistä säädetään 29. kesäkuuta 1998 annetussa komission 
direktiivissä 98/49/EY. Jäsenvaltioiden oli pantava direktiivin säännökset täytäntöön 
kansallisissa laeissa. Direktiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lisäeläkejärjestelmiin kuuluvien lailliset eläkeoikeudet 
säilyvät. Muutolla yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ei tulisi olla kielteisiä vaikutuksia 
lisäoikeusjärjestelmän piiriin kuuluvalle.

Saksa ilmoitti komission yksiköille, että direktiivi 98/49/EY on pantu täytäntöön 
vanhuuseläkettä koskevassa säädöksessä (Altersvermögensgesetz – AvmG), joka tuli voimaan 
1. tammikuuta 2001 ja lisäsi seuraavan säännöksen työeläkettä koskevaan säädökseen2 , joka 
kuuluu nyt seuraavasti:

"Jos työntekijä muuttaa tämän säädöksen alueellisen soveltamisalan piiristä toiseen EU:n 
jäsenvaltioon, hänen oikeutensa säilyy samana kuin henkilöillä, jotka jäävät työsuhteen 
päättymisen jälkeen tämän säädöksen alueellisen soveltamisalan piiriin."

Koska ulkomaille muuttavia ja Saksaan jääviä työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti 
lisäeläkejärjestelmien suhteen, ei voida syrjiä henkilöitä, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen (EY:n perustamissopimuksen 39 artikla).

Jos vetoomuksen esittäjän lisäeläkejärjestelmä vaatii saksalaisen vuokrasopimuksen 
esittämistä maksamisen ehtona, tämä on kansallisen lain vastaista ja komission yksiköt 
suosittelevat, että vetoomuksen esittäjä ottaa yhteyttä toimivaltaiseen kansalliseen laitokseen, 
joka säätelee lisäeläkejärjestelmiä. Vetoomuksen esittäjä voi myös vedota työtuomioistuimeen 
oikeuksiensa puolustamiseksi. Kanne järjestelmän tarjoajaa vastaan nostetaan riita-asioita 
käsittelevässä tuomioistuimessa. 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71, annettu 14. kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä, EYVL L 149, 5.7.1971
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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