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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0770/2006, ingiven av José Domingos Sousa (portugisisk 
medborgare), om Portugals påstådda underlåtenhet att tillämpa rådets förordning 
(EG) nr 1606/98 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen 
av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer 
flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av 
förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda 
system för offentligt anställda

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som har arbetat i Frankrike och i Portugal, påtalar det beslut som de behöriga 
portugisiska myndigheterna i pensionsfrågor fattat om beräkningen av hans pension. Han 
understryker att myndigheterna av allt att döma inte har beaktat bestämmelserna i rådets 
förordning (EG) nr 1606/98 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 
familjer flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av 
förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda system för 
offentliganställda. Han ber därför Europaparlamentet att granska om det berörda beslutet 
överensstämmer med andan i och lydelsen av ovannämnda förordning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 februari 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 9 juli 2007.

Kommissionens kommentarer till framställningen

På gemenskapsnivå finns det i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 bestämmelser 
som har till syfte att trygga genomförandet av den fria rörligheten för arbetstagare inom EU 
och se till att arbetstagare som flyttar mellan medlemsstaterna inte går miste om någon rätt till 
sociala trygghetsförmåner på grund av att de utövar sin rätt att flytta inom EU. Genom dessa 
bestämmelser genomförs dock enbart en samordning av de nationella 
socialförsäkringssystemen (och inte en harmonisering av dem). Varje medlemsstat har således 
frihet att fastställa sitt eget socialförsäkringssystem, bland annat villkoren för deltagande i 
systemet, villkoren för beviljandet av sociala förmåner och storleken på dessa förmåner m.m. 
När medlemsstaterna utövar denna behörighet ska de givetvis respektera principerna i 
gemenskapsrätten.

När det gäller särskilda system för offentligt anställda anges särskilt följande i artikel 51a i 
förordning nr 1408/71: 

”Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

1. Bestämmelserna i artiklarna 44, 45.1, 45.5 och 45.6 samt artiklarna 46–51 skall tillämpas 
analogt på personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda.

2. Om en medlemsstats lagstiftning för att förvärva, avveckla, bibehålla, eller återfå rätt till 
förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda kräver att alla försäkringsperioderna 
har fullgjorts enligt ett eller flera särskilda system för offentligt anställda i den medlemsstaten, 
eller betraktas som likvärdiga med sådana perioder enligt den medlemsstatens lagstiftning, 
skall emellertid endast de perioder beaktas som kan erkännas enligt den medlemsstatens 
lagstiftning.

Om den berörda personen, sedan sådana fullgjorda perioder har beaktats, inte uppfyller 
villkoren för rätt till dessa förmåner skall dessa perioder beaktas vid beviljande av förmåner 
enligt det allmänna systemet eller, om ett sådant saknas, enligt det system som i 
förekommande fall gäller för arbetare eller tjänstemän, allt efter omständigheterna.”

Slutsats

Framställarens skrivelse innehåller inte tillräckligt med upplysningar för att det ska vara 
möjligt att bedöma om ärendet gäller bristande respekt för gemenskapsreglerna om 
samordning av socialförsäkringssystemen. Kommissionens avdelningar har dock kontaktat de 
portugisiska myndigheterna för att begära närmare upplysningar. Inget svar har hittills 
erhållits.

Utskottet för framställningar kommer att informeras om de portugisiska myndigheternas svar 
när detta inkommit och analyserats.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 december 2007.

Framställaren har arbetat i Frankrike där han omfattades av det allmänna systemet för social 
trygghet. Han har även arbetet i Portugal där han begär att få en specialpension för offentligt 
anställda, som föreskrivs i den portugisiska lagstiftningen.

Så som kommissionen förklarade i sitt första meddelande till parlamentet ger inte brevet från 
framställaren tillräckligt exakta upplysningar för att det ska vara möjligt att bedöma om fallet 
handlar om en underlåtenhet att följa gemenskapsreglerna om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Kommissionens avdelningar har dock kontaktat de portugisiska 
myndigheterna för att begära närmare upplysningar.

Myndigheterna svarade att de hade gjort en korrekt tillämpning av gemenskapsrätten i 
framställarens fall och i synnerhet av artikel 51a i förordning 1408/71.

Kommissionens kommentarer till framställningen 

Kommissionen kan inte finna att det föreligger någon överträdelse av gemenskapsrätten. När 
det gäller de särskilda systemen för offentligt anställda föreskrivs nämligen följande i 
artikel 51a i förordning 1408/71: 

”Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

1. Bestämmelserna i artiklarna 44, 45.1, 45.5 och 45.6 samt artiklarna 46–51 skall tillämpas 
analogt på personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda.
2. Om en medlemsstats lagstiftning för att förvärva, avveckla, bibehålla, eller återfå rätt till 
förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda kräver att alla försäkringsperioderna 
har fullgjorts enligt ett eller flera särskilda system för offentligt anställda i den medlemsstaten, 
eller betraktas som likvärdiga med sådana perioder enligt den medlemsstatens lagstiftning, 
skall emellertid endast de perioder beaktas som kan erkännas enligt den medlemsstatens 
lagstiftning.

Om den berörda personen, sedan sådana fullgjorda perioder har beaktats, inte uppfyller 
villkoren för rätt till dessa förmåner skall dessa perioder beaktas vid beviljande av förmåner 
enligt det allmänna systemet eller, om ett sådant saknas, enligt det system som i 
förekommande fall gäller för arbetare eller tjänstemän, allt efter omständigheterna.”

Gemenskapslagstiftaren förklarar denna särskilda bestämmelse i skäl 6 i förordning 1606/98 
med följande ord 

”Det är nödvändigt att ta hänsyn till särdragen i vissa särskilda pensionssystem för offentligt 
anställda i vissa medlemsstater och, i synnerhet, avsaknaden i vissa medlemsstater av system 
för samordning mellan särskilda system och det allmänna systemet, förekomsten i andra 
medlemsstater av särskilda system för samordning mellan särskilda system och det allmänna 
systemet, den begränsade räckvidden av sådana system och deras särskilda 
budgetarrangemang och ersättningsstruktur, till exempel pensionsrättigheter som är direkt 
knutna till lång tjänstgöringstid.”
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Följaktligen tillåter gemenskapsrätten att en medlemsstat vid beviljandet av särskild pension
för offentligt anställda enbart beaktar perioder som fullgjorts i andra medlemsstater inom 
ramen för ett särskilt pensionssystem för offentligt anställda. Detta är dock inte fallet för 
framställaren som omfattades av ett allmänt system för social trygghet i Frankrike.

Detta innebär dock inte att medborgaren förlorar någon rätt till sociala trygghetsförmåner. I 
sådana fall föreskrivs i artikel 51a i förordning 1408/71 att perioder som fullgjorts i en 
medlemsstat ska beaktas vid beviljandet av förmåner enligt det allmänna systemet.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till att gemenskapsrätten respekteras av de 
portugisiska myndigheterna kan kommissionen inte ingripa på framställarens vägnar.

5. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren har arbetat i Frankrike där han omfattades av det allmänna systemet för social 
trygghet. Han har även arbetet i Portugal där han begär att få en specialpension för offentligt 
anställda, som föreskrivs i den portugisiska lagstiftningen. Så som kommissionen förklarade i 
sitt första meddelande till parlamentet ger inte brevet från framställaren tillräckligt exakta 
upplysningar för att det ska vara möjligt att bedöma om fallet handlar om en underlåtenhet att 
följa gemenskapsreglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen. Kommissionens 
avdelningar har dock kontaktat de portugisiska myndigheterna för att begära närmare 
upplysningar.

Myndigheterna svarade att de hade gjort en korrekt tillämpning av gemenskapsrätten i 
framställarens fall och i synnerhet av artikel 51a i förordning 1408/71.

Kommissionen kan inte finna att det föreligger någon överträdelse av gemenskapsrätten. När 
det gäller de särskilda systemen för offentligt anställda föreskrivs nämligen följande i artikel 
51a i förordning 1408/71: 

”Personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda

– Bestämmelserna i artiklarna 44, 45.1, 45.5 och 45.6 samt artiklarna 46–51 skall tillämpas 
analogt på personer som omfattas av ett särskilt system för offentligt anställda.

– Om en medlemsstats lagstiftning för att förvärva, avveckla, bibehålla, eller återfå rätt till 
förmåner enligt ett särskilt system för offentligt anställda kräver att alla försäkringsperioderna 
har fullgjorts enligt ett eller flera särskilda system för offentligt anställda i den medlemsstaten, 
eller betraktas som likvärdiga med sådana perioder enligt den medlemsstatens lagstiftning, 
skall emellertid endast de perioder beaktas som kan erkännas enligt den medlemsstatens 
lagstiftning.

Om den berörda personen, sedan sådana fullgjorda perioder har beaktats, inte uppfyller 
villkoren för rätt till dessa förmåner skall dessa perioder beaktas vid beviljande av förmåner 
enligt det allmänna systemet eller, om ett sådant saknas, enligt det system som i 
förekommande fall gäller för arbetare eller tjänstemän, allt efter omständigheterna.”
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Gemenskapslagstiftaren förklarar denna särskilda bestämmelse i skäl 6 i förordning 1606/98 
med följande ord 

”Det är nödvändigt att ta hänsyn till särdragen i vissa särskilda pensionssystem för offentligt 
anställda i vissa medlemsstater och, i synnerhet, avsaknaden i vissa medlemsstater av system 
för samordning mellan särskilda system och det allmänna systemet, förekomsten i andra 
medlemsstater av särskilda system för samordning mellan särskilda system och det allmänna 
systemet, den begränsade räckvidden av sådana system och deras särskilda 
budgetarrangemang och ersättningsstruktur, till exempel pensionsrättigheter som är direkt 
knutna till lång tjänstgöringstid.”

Följaktligen tillåter gemenskapsrätten att en medlemsstat vid beviljandet av särskild pension 
för offentligt anställda enbart beaktar perioder som fullgjorts i andra medlemsstater inom 
ramen för ett särskilt pensionssystem för offentligt anställda. Detta är dock inte fallet för 
framställaren som omfattades av ett allmänt system för social trygghet i Frankrike.

Detta innebär dock inte att medborgaren förlorar någon rätt till sociala trygghetsförmåner. I 
sådana fall föreskrivs i artikel 51a i förordning 1408/71 att perioder som fullgjorts i en 
medlemsstat ska beaktas vid beviljandet av förmåner enligt det allmänna systemet.

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till att gemenskapsrätten respekteras av de 
portugisiska myndigheterna kan kommissionen inte ingripa på framställarens vägnar.
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