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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0770/2006 af José Domingos Sousa, portugisisk statsborger, om 
Portugals påståede tilsidesættelse af Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 
29. juni 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af 
de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige 
erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse 
af forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblik på at udvide dem til at omfatte 
særlige ordninger for tjenestemænd

1. Sammendrag

Andrageren, der har arbejdet i Frankrig og Portugal, klager over de kompetente portugisiske 
myndigheders pensionsafgørelse vedrørende beregning af hans pension. Han understreger, at 
myndighederne tilsyneladende har tilsidesat bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 
1606/98 af 29. juni 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om 
regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblik på at udvide dem til at 
omfatte særlige ordninger for tjenestemænd. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
undersøge, i hvilket omfang den pågældende afgørelse er i overensstemmelse med ånden og 
ordlyden i ovennævnte forordninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.
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"Kommissionens bemærkninger

Der findes på fællesskabsplan bestemmelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
574/72, og som har til formål at sikre en effektiv fri bevægelighed for arbejdstagere inden for 
EU ved at sørge for, at en vandrende arbejdstager ikke mister nogen som helst rettigheder i 
forbindelse med social sikring, fordi han udøver sin ret til at bevæge sig rundt i EU. Disse 
bestemmelser omfatter imidlertid udelukkende en koordination af de nationale sociale 
sikringssystemer (og ikke en harmonisering af disse). Den enkelte medlemsstat kan derfor frit 
fastsætte sit sociale sikringssystem, bl.a. betingelserne for tilknytning til systemet, for 
bevilling af sociale ydelser og størrelsen af disse. Medlemsstaterne skal dog under udøvelsen 
af denne kompetence overholde principperne i fællesskabsretten.

Hvad mere specifikt angår de særlige ordninger for tjenestemænd, fastslås følgende i artikel 
51a i forordning (EØF) nr. 1408/71:

Personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd

1) Artikel 44, artikel 45, stk. 1, 5 og 6, samt artikel 46-51 finder tilsvarende anvendelse på 
personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd.

2) Såfremt imidlertid erhvervelse, fortabelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser 
efter en særlig ordning for tjenestemænd i henhold til en medlemsstats lovgivning er betinget 
af, at alle forsikringsperioder er tilbagelagt efter en eller flere særlige ordninger for 
tjenestemænd i denne medlemsstat, eller efter ordninger, som efter denne medlemsstats 
lovgivning anses for at svare til sådanne perioder, skal kun de perioder medregnes, der kan 
anerkendes efter denne medlemsstats lovgivning.

Såfremt den pågældende ikke ved medregning af de således tilbagelagte perioder opfylder de 
foreskrevne betingelser for ret til de nævnte ydelser, medregnes disse perioder ved tilkendelse 
af ydelser efter den almindelige ordning, eller, hvis en sådan ikke findes, efter den for 
arbejdere eller funktionærer gældende ordning, alt efter omstændighederne

Konklusion

Skrivelsen fra andrageren indeholder ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger til at kunne 
vurdere, om sagen henhører under manglende overholdelse af fællesskabsregler for 
koordination af sociale sikringsordninger. Kommissionens tjenestegrene har derfor rettet 
henvendelse til de portugisiske myndigheder for at få nærmere oplysninger. Kommissionen 
har endnu ikke modtaget noget svar.

Udvalget for Andragender vil blive underrettet om de portugisiske myndigheders svar, når 
Kommissionen har modtaget og gennemgået det."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. december 2007.

"Andrageren har arbejdet i Frankrig, hvor han var omfattet af en almindelig social 
sikringsordning. Han har ligeledes arbejdet i Portugal, hvor han anmoder om at få udbetalt 
en særlig pension for tjenestemænd i henhold til den portugisiske lovgivning.



CM\777370DA.doc 3/5 PE 392.214/REV.II

DA

Som Kommissionen anførte i sin første meddelelse til Parlamentet, indeholdt skrivelsen fra 
andrageren ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger til at kunne vurdere, om sagen henhører 
under manglende overholdelse af fællesskabsregler for koordination af sociale 
sikringsordninger. Kommissionens tjenestegrene har derfor rettet henvendelse til de 
portugisiske myndigheder for at få nærmere oplysninger.

De pågældende myndigheder har svaret, at de har anvendt fællesskabsretten korrekt i 
andragerens tilfælde, herunder navnlig artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Hvad 
mere specifikt angår de særlige ordninger for tjenestemænd, fastslås følgende rent faktisk i 
artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71:

Personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd

1) Artikel 44, artikel 45, stk. 1, 5 og 6, samt artikel 46-51 finder tilsvarende anvendelse på 
personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd.

2) Såfremt imidlertid erhvervelse, fortabelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser 
efter en særlig ordning for tjenestemænd i henhold til en medlemsstats lovgivning er betinget 
af, at alle forsikringsperioder er tilbagelagt efter en eller flere særlige ordninger for 
tjenestemænd i denne medlemsstat, eller efter ordninger, som efter denne medlemsstats 
lovgivning anses for at svare til sådanne perioder, skal kun de perioder medregnes, der kan 
anerkendes efter denne medlemsstats lovgivning.

Såfremt den pågældende på grundlag af de således tilbagelagte perioder ikke opfylder 
betingelserne for at modtage disse ydelser, medregnes disse perioder med henblik på 
tilkendelse af ydelser efter den almindelige ordning eller, hvis en sådan ordning ikke findes, 
efter ordningen for arbejdere eller funktionærer, alt efter omstændighederne.

Fællesskabslovgiveren forklarer disse særlige regler i sjette betragtning i forordning (EF) nr. 
1606/98 som følger:

"Det er nødvendigt at tage hensyn til den særegne karakter af visse særlige pensionsordninger 
for tjenestemænd i nogle medlemsstater og især til, at der i nogle medlemsstater ikke findes 
regler vedrørende samordning af særlige ordninger med den almindelige ordning, at der i 
andre medlemsstater findes særlige regler for samordning af særlige ordninger med den 
almindelige ordning, og at disse ordninger har begrænset rækkevidde og er omfattet af særlige 
budgetmæssige og belønningsmæssige strukturer, f.eks. pensionsberettigelse, som er direkte 
knyttet til lang tjenestetid."

I forbindelse med tilkendelse af en særlig pension for tjenestemænd kan medlemsstaten i 
henhold til fællesskabslovgivningen således udelukkende medregne forsikringsperioder 
tilbagelagt i en anden medlemsstat efter en særlig ordning for tjenestemænd. Dette er 
imidlertid ikke tilfældet for andrageren, der var omfattet af en almindelig social 
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sikringsordning i Frankrig.

Dette betyder imidlertid ikke, at borgeren taber sine sociale sikringsrettigheder. Såfremt denne 
situation gør sig gældende, fastslås det i artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71, at 
perioder tilbagelagt i en medlemsstat medregnes ved tilkendelse af ydelser efter den 
almindelige ordning.

Konklusion

I lyset af ovenstående og da de portugisiske myndigheder har overholdt 
fællesskabslovgivningen, kan Kommissionen således ikke gribe ind til fordel for andrageren."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren har arbejdet i Frankrig, hvor han var omfattet af en almindelig social 
sikringsordning. Han har ligeledes arbejdet i Portugal, hvor han anmoder om at få udbetalt en 
særlig pension for tjenestemænd i henhold til den portugisiske lovgivning. Som 
Kommissionen anførte i sin første meddelelse til Parlamentet, indeholdt skrivelsen fra 
andrageren ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger til at kunne vurdere, om sagen henhører 
under manglende overholdelse af fællesskabsregler for koordination af sociale 
sikringsordninger. Kommissionens tjenestegrene har derfor rettet henvendelse til de 
portugisiske myndigheder for at få nærmere oplysninger.

De pågældende myndigheder har svaret, at de har anvendt fællesskabsretten korrekt i 
andragerens tilfælde, herunder navnlig artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Hvad 
mere specifikt angår de særlige ordninger for tjenestemænd, fastslås følgende rent faktisk i 
artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71: 

Personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd

- Artikel 44, artikel 45, stk. 1, 5 og 6, samt artikel 46-51 finder tilsvarende anvendelse på 
personer, der er omfattet af en særlig ordning for tjenestemænd.

- Såfremt imidlertid erhvervelse, fortabelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser 
efter en særlig ordning for tjenestemænd i henhold til en medlemsstats lovgivning er betinget 
af, at alle forsikringsperioder er tilbagelagt efter en eller flere særlige ordninger for 
tjenestemænd i denne medlemsstat, eller efter ordninger, som efter denne medlemsstats 
lovgivning anses for at svare til sådanne perioder, skal kun de perioder medregnes, der kan 
anerkendes efter denne medlemsstats lovgivning.

Såfremt den pågældende på grundlag af de således tilbagelagte perioder ikke opfylder 
betingelserne for at modtage disse ydelser, medregnes disse perioder med henblik på 
tilkendelse af ydelser efter den almindelige ordning eller, hvis en sådan ordning ikke findes, 
efter ordningen for arbejdere eller funktionærer, alt efter omstændighederne.

Fællesskabslovgiveren forklarer disse særlige regler i sjette betragtning i forordning (EF) nr. 
1606/98 som følger:
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"Det er nødvendigt at tage hensyn til den særegne karakter af visse særlige pensionsordninger 
for tjenestemænd i nogle medlemsstater og især til, at der i nogle medlemsstater ikke findes 
regler vedrørende samordning af særlige ordninger med den almindelige ordning, at der i 
andre medlemsstater findes særlige regler for samordning af særlige ordninger med den 
almindelige ordning, og at disse ordninger har begrænset rækkevidde og er omfattet af særlige 
budgetmæssige og belønningsmæssige strukturer, f.eks. pensionsberettigelse, som er direkte 
knyttet til lang tjenestetid."

I forbindelse med tilkendelse af en særlig pension for tjenestemænd kan medlemsstaten i 
henhold til fællesskabslovgivningen således udelukkende medregne forsikringsperioder 
tilbagelagt i en anden medlemsstat efter en særlig ordning for tjenestemænd. Dette er 
imidlertid ikke tilfældet for andrageren, der var omfattet af en almindelig social 
sikringsordning i Frankrig.

Dette betyder imidlertid ikke, at borgeren taber sine sociale sikringsrettigheder. Såfremt denne 
situation gør sig gældende, fastslås det i artikel 51a i forordning (EØF) nr. 1408/71, at 
perioder tilbagelagt i en medlemsstat medregnes ved tilkendelse af ydelser efter den 
almindelige ordning.

Konklusion

I lyset af ovenstående og da de portugisiske myndigheder har overholdt 
fællesskabslovgivningen, kan Kommissionen således ikke gribe ind til fordel for andrageren."
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