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L a g

1437/2011

om ändring av 11 § i lagen om lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspen-
sionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och

Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 11 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i
lag 687/2006, som följer:

11 §

Ändringssökande och undanröjande av beslut

— — — — — — — — — — — — —
Om ett i denna lag avsett beslut av en

pensionsanstalt som gäller beloppet av pen-
sionsrätten eller Pensionsskyddscentralens
beslut som gäller den pensionsrätt som över-
förs och finansieringsandelarna grundar sig
på en oriktig eller bristfällig utredning eller
uppenbart står i strid med lag, kan besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden på fram-
ställning av Pensionsskyddscentralen eller
pensionsanstalten i fråga eller på ansökan av
den som ansökt om överföring av pensions-
rätten, efter att ha berett de övriga parterna
tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.

Om ny utredning framkommer i ett ärende
som gäller beviljande av förvägrad förmån
eller utökande av redan beviljad förmån, ska
Pensionsskyddscentralen eller pensionsanstal-
ten i fråga pröva ärendet på nytt. Pensionsan-
stalten kan trots ett tidigare lagakraftvunnet
beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka
en redan beviljad förmån. Också besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden och för-
säkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande
förfarande när de behandlar ärenden som gäl-
ler ändringssökande. I ett beslut som avses i
detta moment får ändring sökas enligt 1 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Lagens 11 § 2 mom. tillämpas på ansök-

ningar om undanröjande av beslut som an-
hängiggörs den 1 januari 2012 eller därefter.

Helsingfors den 22 december 2011
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