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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0081/2009af A.L.C., spansk statsborger, om arbejdstagernes 
mobilitet i EU og deres pensionsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren klager over de vanskeligheder, der møder arbejdstagere som i løbet af deres 
arbejdsliv har arbejdet i forskellige medlemsstater i EU. Disse arbejdstagere har problemer 
med at opnå fuld alderspension, der anerkender det samlede antal år, de har arbejdet i 
forskellige lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren, som er spansk statsborger, klager generelt over, at personer, som har arbejdet i 
flere medlemsstater, er dårligt stillet med hensyn til den alderspension, de får udbetalt. Han 
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henviser specielt til, at nogle medlemsstater har gjort retten til fuld pension betinget af, at man 
har betalt pensionsbidrag i mere end 30 år. Han hævder, at det er umuligt for en person, som 
har arbejdet i to eller flere medlemsstater at opnå fuld alderspension.  

Kommissionens bemærkninger

Med EU's sociale sikringsbestemmelser koordineres de sociale sikringsordninger, men de 
harmoniseres ikke. Det indebærer, at enhver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for sine nationale sociale sikringsordninger, navnlig de nærmere regler for hvem 
der kan forsikres i henhold til landets lovgivning, hvilke ydelser der leveres og på hvilke 
betingelser, og hvor mange bidrag der skal udbetales.  Imidlertid fastsætter EU-lovgivningen, 
særlig forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, fælles regler og principper, som skal 
overholdes under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler har til formål at sikre, 
at anvendelsen af forskellig national lovgivning ikke har en negativ indvirkning på personer, 
der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.  

Hvad angår ret til alderspension, fastsætter forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 nærmere 
regler for beregningen af lovbestemte alderspensioner, hvis en person har arbejdet i mere end 
en EØS-medlemsstat (og i Schweiz). Disse regler er specielt beregnet til at beskytte personer, 
som bor i forskellige medlemsstater og optjener socialsikringsbidrag forskellige steder, når de 
flytter. Reglerne sikrer navnlig, at hvis en forsikringsperiode ikke er tilstrækkelig til at 
opfylde den optjeningsperiode, som kræves i henhold til en medlemsstats lovgivning for at få 
ret til pensionen, skal de forsikringsperioder, der er fuldført i andre lande, også tages i 
betragtning (i henhold til princippet om sammenlægning).  

Så hvis en person har arbejdet og været forsikret i 10 år i medlemsstat A, fem år i medlemsstat 
B og 25 år i medlemsstat C, skal medlemsstat A først i overensstemmelse med dens egen 
lovgivning beregne det pensionsbeløb, som denne person ville have ret til efter at have været 
forsikret i 40 år. Resultatet af denne beregning giver et "teoretisk beløb". Medlemsstat A 
beregner derefter det faktiske beløb, den vil udbetale til den pågældende ved hjælp af en pro 
rata-beregning af det teoretiske beløb, som svarer til de faktiske forsikringsperioder, der er 
fuldført i medlemsstat A (i dette tilfælde 10/40). Medlemsstat B og C foretager også deres 
egne beregninger af det teoretiske beløb og af den pro rata-pension, der skal udbetales til den 
pågældende i overensstemmelse med den tid, vedkommende har arbejdet der.

En person, som har arbejdet i flere medlemsstater, får således udbetalt en alderspension fra 
hver af disse medlemsstater, hvor det enkelte land betaler en national pension svarende til de 
forsikringsperioder, der er fuldført i det pågældende land.  

I henhold til forordningerne skal der udbetales alderspension uden reduktion, ændring eller 
afbrydelse, hvis den tidligere vandrende arbejdstager er bosiddende eller opholder sig i et 
EØS-land (og Schweiz).
  
Forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72 bliver, sandsynligvis fra den 1. marts 2010, erstattet 
af den ny forordning (EF) nr. 883/04 og en ny gennemførelsesforordning. Disse nye regler for 
samordning af socialsikring ændrer ikke pensionsberegningsmetoden for arbejdstagere, som 
har arbejdet i forskellige medlemsstater.
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Konklusioner

Kommissionen er af den opfattelse, at hvad angår beregningen af nationale alderspensioner 
for arbejdstagere, som har arbejdet i flere medlemsstater, fastsætter forordning (EØF) nr. 
1408/71 og 574/72 allerede bestemmelser for de spørgsmål, som andrageren klager over."


