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Om: Andragende 1588/2012 af Eusebio de Blas Rivero, spansk statsborger, om 
de diskriminerende kriterier, der anvendes til at beregne pensioner i 
Spanien

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de kriterier, der anvendes til at beregne pensioner i Spanien, er 
diskriminerende. Som systemet fungerer i dag, tillægges de bidrag, som man indbetaler i de 
senere år af arbejdslivet, større vægt end de bidrag, der indbetales i de tidligere år. Det 
betyder, at en person, som samlet set har indbetalt større bidrag, men som måske har været 
arbejdsløs eller lavtlønnet senere i sit arbejdsliv, vil få en lavere pension end en anden person, 
som samlet set har indbetalt mindre, men som har indbetalt større bidrag senere i livet. 
Andrageren mener, at dette system er uretfærdigt og diskriminerende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

“Oprettelsen og organiseringen af pensionssystemer henhører under medlemsstaternes 
kompetencer. I artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
tildeles Unionen kun kompetence inden for koordinering, ikke harmonisering, af 
medlemsstaternes bestemmelser på området for social sikkerhed, herunder lovpligtig pension. 
I artikel 153 i TEUF fastslås, at Unionen "støtter og supplerer medlemsstaternes indsats" bl.a. 
på området for "arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse" og "modernisering af 
de sociale beskyttelsesordninger". I samme artikel understreges det imidlertid også, at 
”bestemmelser, som vedtages i henhold til denne artikel, ikke anfægter medlemsstaternes 
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mulighed for at fastlægge de grundlæggende principper i deres sociale sikringsordninger”. 
EU-lovgiveren kan kun sikre koordinering af foranstaltninger i de tilfælde, hvor en person har 
været underlagt lovgivning om social sikring i mere end en medlemsstat. Sådanne tiltag 
bestræber sig på at sikre, at ingen stilles i en ugunstig position vedrørende hans eller hendes 
sociale sikringsrettigheder, fordi han eller hun har været underlagt lovgivningen i mere end en 
medlemsstat.  Derfor er det i princippet ikke EU's opgave at gribe ind i organiseringen af 
nationale pensionssystemer, herunder måden, hvorpå pensionsydelser beregnes i rent 
nationale anliggender. 

EU's rolle inden for pensionspolitik er at støtte og supplere medlemsstaternes indsats ved at 
forbedre gensidig læring og udveksling af bedste praksis. Kommissionens politiske initiativer, 
herunder hvidbogen “En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner” 
(COM(2012)055), følger denne tilgang, som er kendt som den ”åbne koordinationsmetode”. 
Lovgivningsinitiativerne, som der henvises til i hvidbogen, er begrænset til Unionens 
kompetenceområder, såsom at lette personers frie bevægelighed.

Generel overvågning af medlemsstaternes pensionspolitikker og disses indvirkning på 
pensionernes tilstrækkelighed og bæredygtighed finder sted inden for rammerne af Udvalget 
for Social Beskyttelse og Udvalget for Økonomisk Politik. I rapporten om pensioners 
tilstrækkelighed fra 20121, som er udarbejdet af Udvalget for Social Beskyttelse, bemærkedes 
det, at Spanien som et led i pensionsreformen i 2011 havde vedtaget en gradvis forhøjelse af 
bidragsperioden, der danner grundlag for beregningen af pensionsydelser, til 25 år. Denne 
reform vil fremover gøre pensionerne mindre afhængige af de sidste år på arbejdsmarkedet. 
Disse politiske observationer berører imidlertid ikke medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
de grundlæggende principper i deres sociale sikringsordninger som nedfældet i traktaterne. 

EU's charter om grundlæggende rettigheder finder i sidste ende udelukkende anvendelse på 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning. EU-lovgivningen kan derfor i 
princippet ikke påberåbes med henblik på at anmode den spanske lovgiver om at ændre 
måden, hvorpå pensionsrettighederne beregnes.

Konklusion
I lyset af de i TEUF omhandlede kompetencer forelægges der i hvidbogen initiativer om 
tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner, som letter personers frie bevægelighed, men 
ikke initiativer om organiseringen af pensioner i medlemsstaterne.”  

                                               
1 Pensioners tilstrækkelighed i Den Europæiske Union 2010-2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


