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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 555/2003 af Afonso Serafim Gonçalves, portugisisk statsborger, om hans 
invalidepension

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet i Portugal og Frankrig og hævder, at den sociale sikringsordning i 
Frankrig nægter at tage den periode, han har arbejdet i Portugal, i betragtning ved 
beregningen af hans invalidepension. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. december 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2004.

"Andrageren, som er portugisisk statsborger, gør opmærksom på, at de kompetente franske 
myndigheder nægter at tildele ham invalidepension for de år, hvor han har betalt bidrag i 
Frankrig, efter at han er blevet erklæret invalid af den portugisiske institution. For øjeblikket 
modtager han invalidepension fra denne institution.

Såvel de administrative som retlige myndigheder i Frankrig begrunder deres afgørelse med, at 
andrageren ikke opfylder de i fransk lovgivning indeholdte betingelser for ydelsesberettigelse.

Det skal først og fremmest bemærkes, at fællesskabsretten i forordning (EØF) 1408/71 og 
574/72 fastsætter bestemmelser om koordinering af medlemsstaternes forskellige sociale 
sikringsordninger med henblik på at garantere den sociale sikring af personer, som flytter 
inden for EU. Da der er tale om koordinering af de nationale ordninger og ikke om 
harmonisering af de sociale sikringsordninger, kan medlemsstaterne frit afgøre, hvilke 
betingelser en person skal opfylde for at være ydelsesberettiget, fastsætte ydelsernes beløb, 
beregningsgrundlaget samt ydelsernes varighed.
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Derudover skelnes der i forordning (EØF) 1408/71 i kapitlet om invaliditet (fra og med artikel 
37) mellem medlemsstater, hvor ydelsesbeløbet er uafhængigt af indbetalingsperiodens eller 
forsikringsperiodens varighed, og medlemsstater, hvor indbetalingsperioden tages i 
betragtning ved beregning af dette beløb. I denne forbindelse angives det i bilag IV til 
ovennævnte forordning, at Frankrig er et type A-land, mens Portugal er et type B-land.1 I 
feltet Frankrig i omtalte bilag skelnes der desuden mellem arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende. For så vidt angår sidstnævnte, gælder det anførte princip kun selvstændige 
erhvervsdrivende inden for landbrugssektoren og ikke forretningsdrivende, som er den 
kategori, andrageren falder ind under. Af denne grund kan andrageren ikke påberåbe sig den 
bestemmelse, der gælder for type A, men er underlagt fransk lovgivnings bestemmelser på 
området.

Efter at retsgrundlaget således er fastslået, skal det anføres, at andrageren har arbejdet og 
betalt bidrag i Frankrig i perioden 1969-1983 og derefter som erhvervsdrivende i Portugal i 
perioden 1983-1994, hvor han blev erklæret invalid.

Ifølge fransk lovgivning skal selvstændige erhvervsdrivende (som andrageren i nærværende 
tilfælde) opfylde visse betingelser (have været registreret i en vis minimumsperiode og have 
tilbagelagt et vist antal lønnede arbejdstimer i referenceperioden)2. I denne forbindelse 
indeholder portugisisk lovgivning ingen bestemmelser om forskellige bidragsordninger for 
arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, idet den indeholder bestemmelser om én 
fælles kasse for de to kategorier. Dette er som allerede oplyst ikke tilfældet i Frankrig, og det 
er som nævnt tidligere i lyset af denne medlemsstats lovgivning, at nærværende sag skal 
behandles.

Eftersom andrageren har været forsikret i et A-land og derefter i et B-land, skal 
invalidepensionen således udbetales med udgangspunkt i de forsikrings- og arbejdsperioder, 
der tages i betragtning i henhold til national lovgivning.

For at sikre sig at fællesskabslovgivningen er blevet korrekt anvendt i denne sag, har 
Kommissionens tjenestegrene imidlertid henvendt sig til de kompetente franske myndigheder 
for at høre deres bemærkninger til sagen. Kommissionen skal holde Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender underrettet om det videre forløb i sagen samt om den trufne 
afgørelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. februar 2005.

"I deres tidligere meddelelse forklarede Kommissionens tjenestegrene, at andrageren, som er 
portugisisk statsborger og er blevet erklæret invalid af den portugisiske institution, er blevet 
nægtet fransk invalidepension for de år, hvor han har betalt bidrag i Frankrig. For øjeblikket 
modtager han udelukkende portugisisk invalidepension.

De franske myndigheder begrunder deres afgørelse med, at andrageren ikke opfylder de i 
fransk lovgivning indeholdte betingelser for ydelsesberettigelse.

  
1 Henholdsvis litra E og L i omhandlede bilag.
2 Jf. §§ L 341.2, R 313.3 og R 313.5 i den franske lov om social sikring.
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Det skal i denne forbindelse bemærkes, at fællesskabsretten i forordning (EØF) 1408/71 og 
574/72 fastsætter bestemmelser om koordinering af medlemsstaternes forskellige sociale 
sikringsordninger med henblik på at garantere den sociale sikring af personer, som flytter 
inden for EU. Da der er tale om koordinering af de nationale ordninger og ikke om 
harmonisering af de sociale sikringsordninger, kan medlemsstaterne frit afgøre, hvilke 
betingelser en person skal opfylde for at være ydelsesberettiget, fastsætte ydelsernes beløb, 
beregningsgrundlaget samt ydelsernes varighed.

Konkret skelnes der i forordning (EØF) 1408/71 i kapitlet om invaliditet (fra og med artikel 
37) mellem medlemsstater, hvor ydelsesbeløbet er uafhængigt af indbetalingsperiodens eller 
forsikringsperiodens varighed, og medlemsstater, hvor indbetalingsperiodens varighed tages i 
betragtning ved beregning af dette beløb. I denne forbindelse angives det i bilag IV til 
ovennævnte forordning, at Frankrig tilhører første gruppe, mens Portugal tilhører anden 
gruppe.1 I feltet Frankrig i omtalte bilag skelnes der desuden mellem arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende. For så vidt angår sidstnævnte - og dermed andrageren -
gælder det anførte princip kun selvstændige erhvervsdrivende inden for landbrugssektoren og 
ikke forretningsdrivende, som er den kategori, andrageren falder ind under. Derfor opfylder 
han ikke betingelserne for, at de år, hvor han har betalt bidrag i Frankrig, tages i betragtning, 
så han kan få udbetalt fransk invalidepension.

Eftersom andrageren har været forsikret i et land, hvor indbetalingsperioden ikke tages i 
betragtning, og derefter i et land, hvor denne periode faktisk tages i betragtning, skal 
invalidepensionen således udbetales med udgangspunkt i de forsikrings- og arbejdsperioder, 
der tages i betragtning i henhold til national lovgivning.

Kommissionens tjenestegrene har henvendt sig til de franske myndigheder, og deres 
bemærkninger viser klart, at andrageren ikke har forelagt beviser for betalte bidrag eller 
forsikringsperioder i referenceperioden, der er gyldige i henhold til fransk lovgivning og giver 
anledning til, at opfyldelsen af betingelserne for ydelsesberettigelse undersøges. Der er 
således ikke blevet ført bevis for nogen virksomhed, der henhører under den ordning, som 
falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EØF) 1408/71.

Kommissionens tjenestegrene beklager derfor, at de ikke kan gribe ind til fordel for 
andrageren, da de mener, at fællesskabsretten på området ser ud til at være blevet korrekt 
anvendt."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

"Som Domstolen adskillige gange har understreget, indeholder EF-traktatens artikel 42 
bestemmelser om koordinering af medlemsstaternes forskellige sociale sikringsordninger med 
henblik på at garantere den sociale sikring af personer, som flytter inden for EU. Da der er 
tale om koordinering af de nationale ordninger og ikke om harmonisering af de sociale 
sikringsordninger, kan medlemsstaterne frit afgøre, hvilke betingelser en person skal opfylde 
for at være ydelsesberettiget, fastsætte ydelsernes beløb, beregningsgrundlaget samt 
ydelsernes varighed.

I forordning (EØF) 1408/71 - den grundlæggende afledte retsregel på området - skelnes der i 
  

1 Henholdsvis litra E og L i omhandlede bilag.
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denne forbindelse inden for området invaliditet (som vedrører andrageren) mellem 
medlemsstater, hvor ydelsesbeløbet er uafhængigt af forsikringsperiodens varighed, og 
medlemsstater, hvor indbetalingsperiodens varighed tages i betragtning ved beregning af dette 
beløb. Af forordningens bilag IV fremgår det, at Frankrig tilhører første gruppe (et såkaldt
type A-land), og at Portugal tilhører anden gruppe (et såkaldt type B-land).

I lyset af ovenstående bestemmelser og eftersom andrageren har været forsikret i et land, hvor 
indbetalingsperiodens varighed ikke tages i betragtning, og derefter i et land, hvor denne 
periode faktisk tages i betragtning, skal hans sag behandles med udgangspunkt i 
bestemmelserne i kapitel 3 i forordning (EØF) 1408/71 (alderspensioner). Invalidepensionen 
beregnes i dette tilfælde efter de nationale bestemmelser, idet der i denne forbindelse kun 
tages højde for de forsikrings- og arbejdsperioder, der tages i betragtning i henhold til national 
lovgivning.

Andragerens rettigheder skal undersøges med udgangspunkt i fransk lovgivning, og denne 
fastsætter visse betingelser vedrørende forsikring og registrering. Betingelserne for 
ydelsesberettigelse skal således undersøges på den første dag i den måned, hvor andragerens 
invaliditet blev konstateret. Det betyder, at den dato, som behandlingen af nærværende sag 
skal vedrøre, er den 1. april 1996, den dag, hvor andrageren blev erklæret invalid i Portugal.

De oplysninger, som den portugisiske institution har fremsendt til den franske institution ved 
hjælp af blanketten E 205 (karriereforløb), viser ingen forsikringsperiode i perioden 1. april 
1995-31. marts 1996, som er den franske referenceperiode for undersøgelse af opfyldelse af 
betingelserne for ydelsesberettigelse. Den portugisiske institution har faktisk bekræftet, at der 
ikke kunne føres bevis for nogen forsikringsperiode mellem den 1. oktober 1994 og den 1. 
april 1996.

Andrageren mener selv, at han i denne periode har udøvet virksomhed som 
forretningsdrivende i Portugal, og at han har betalt bidrag som sådan i denne 
referenceperiode. De oplysninger, Kommissionens tjenestegrene har modtaget, bekræfter 
imidlertid den portugisiske kasses erklæring om, at andrageren ikke arbejdede i denne 
periode.

Andragerens påberåbelse af bestemmelserne i artikel 45, stk. 1, i forordning (EØF) 1408/71 er 
ikke berettiget i denne forbindelse, da han ikke kan føre bevis for tilbagelagte perioder i 
ovennævnte referenceperiode.

Kommissionens tjenestegrene mener derfor, at de nationale myndigheder har anvendt 
fællesskabsretten på området korrekt, og bekræfter, at de ikke kan gribe ind til fordel for 
andrageren.

Ovenstående berører ikke på nogen måde andragerens rettigheder, når han har nået 
pensionsalderen, for til den tid vil den kompetente franske institution undersøge de år, hvor 
andrageren har betalt bidrag i Frankrig, i lyset af principperne om Fællesskabets koordinering 
af de sociale sikringsordninger ved fastsættelse af pensionsrettigheder."


