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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1815/2009 af Michel Berny, belgisk statsborger, om 
forskelsbehandling af borgere i EU, som har arbejdet i mere end to EU-
medlemslande, når de går på pension

1. Sammendrag

Andrageren, en belgisk statsborger med bopæl i Frankrig, som har arbejdet i Belgien, 
Frankrig og USA, hævder, at de franske myndigheder ved udregningen af hans pensionskrav 
kun tager hensyn til de perioder, hvor han arbejdede i Belgien (18 år) og i Frankrig (9 år), 
men nægter at tage hensyn til de 16 år, hvor han arbejdede i USA. Ifølge andrageren er 
grunden hertil, at fællesskabslovgivning i henhold til forordning 1408/71/EF mister sin 
gyldighed, hvis der foreligger bilaterale aftaler om social sikring. Samtidig henviser han til en 
dom fra Domstolen i sag nr. C-55/00, som ud fra princippet om lige behandling fastslår, at en 
bilateral aftale om social sikring, som en medlemsstat har indgået med et tredjeland, gælder 
for alle EU-borgere. Han anser dette for diskrimination, idet han mener, at EU-borgere, som 
har arbejdet i to medlemsstater eller i en medlemsstat og et tredjeland behandles mere 
favorabelt end dem, der har arbejdet i tre lande (hvor der er sluttet bilaterale aftaler). 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. marts 2010). 
Kommissionen er anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Kommissionen påpeger, at forordning nr. 883/2004 kun indeholder bestemmelser om de 
samlede perioder, som er tilbagelagt under medlemsstaters lovgivning alene, og at forordningen 
således ikke giver mulighed for at samle de perioder, som er tilbagelagt under en tredje 
medlemsstats lovgivning, i dette tilfælde USA.
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Andrageren mener, at Gottardosagen generelt kan forpligte medlemsstaterne til i henhold til 
forordning 1408/71 (som ændret ved forordning 883/2004) at tage højde for forsikringsperioder, 
som er tilbagelagt i et tredjeland, i forbindelse med pensionsberegning (regler om samlede perioder 
og forholdsmæssig beregning).

Kommissionen understreger, at dommen Gottardo af 15. januar 2002 reelt ikke skaber en generel 
forpligtelse, men begrænser sig til overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Rent faktisk følger 
det af denne dom, at fordelene med hensyn til pension i en aftale om sociale sikringsordninger 
mellem en medlemsstat og et tredjeland for nationale arbejdstagere i princippet tildeles 
arbejdstagere fra andre medlemsstater i samme objektive situation i overensstemmelse med 
principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination mellem nationale arbejdstagere og 
personer fra andre medlemsstater, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed i henhold til artikel 
45 i TEUF.

De forholdsmæssige forholdsregler, som de franske myndigheder har truffet (cirkulære nr. 2003/4 
af 17. januar 2003), er i overensstemmelse med udfaldet af ovennævnte sag, Gottardo.

Anvendelsen af Gottardosagen  betyder imidlertid ikke som nævnt ovenfor, at de interesserede 
parter generelt kan kræve, at der tages højde for rettigheder, som de har opnået i tredjelande (på 
baggrund af forordning 883/2004 og den bilaterale aftale). Denne holdning er gentagne gange 
blevet bekræftet af Domstolen i domme forud for Gottardo: "Medlemsstaternes 
socialsikringsinstitutioner har ikke pligt til, med henblik på erhvervelse af retten til 
socialsikringsydelser, at tage hensyn til tilknytningsperioder tilbagelagt i tredjelande" (dom af 16. 
november 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Sml. s. 1141. Se også dom af 10. marts 
1977, Kaucic, 75/76, Sml. s. 495). I Borowitzsagen (dom af 5. juli 1988, 21/87, Sml. s. 3715) 
understreger Domstolen, at "den omstændighed alene, at den tyske institution i henhold til en 
bilateral konvention indgået af Forbundsrepublikken Tyskland har medbragt perioder tilbagelagt 
efter lovgivningen i et tredjeland, medfører derimod ikke, at disse perioder kan anses for "perioder, 
der er tilbagelagt i […] medlemsstater" i den i forordningens artikel 46 omhandlede forstand. Ingen 
bestemmelse forpligter således de andre medlemsstaters institutioner til at tage højde for dette i 
forbindelse med deres beregninger i henhold til artikel 46, og den tyske institutions hensyntagen til 
disse perioder medfører således ingen forøgelse af deres forpligtelser".

I betragtning af denne retspraksis og i mangel af en særlig bestemmelse om europæiske regler for 
koordinering af de sociale sikringsordninger synes det ikke muligt på rettens nuværende stadie at 
få en samlet karriere i udlandet, i Frankrig og i flere andre medlemsstater samt et eller flere 
tredjelande, taget i betragtning i forbindelse med beregningen af en fransk pension. Denne 
situation gør sig gældende uanset det faktum, at den pågældende person er fransk eller EU-borger.

Andragerens pension (eller pensionen for en franskmand, der befinder sig i samme situation), 
fastlægges på følgende måde:
- Perioder, som er tilbagelagt under den almindelige franske ordning (ni år) og den amerikanske 
pensionsordning (16 år), sammenlægges i henhold til aftale om sociale sikringsordninger af 2. 
marts 1987 mellem Frankrig og USA.
- Perioder tilbagelagt i Frankrig (ni år) og Belgien (18 år) sammenlægges uden tillæg af de 
perioder, der er arbejdet i USA, idet den fransk-amerikanske aftale ikke giver mulighed for at tage 
højde for perioder tilbagelagt i Belgien. De europæiske regler giver heller ikke mulighed for at 
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sammenlægge perioder tilbagelagt i USA med perioder tilbagelagt i en eller flere medlemsstater.

Det kan derfor konstateres, at Frankrig overholder princippet om ikkediskrimination på baggrund 
af nationalitet i forbindelse med de bilaterale aftaler som fastslået af Domstolen i dommen 
Gottardo. Denne retspraksis begrænser sig kun til et forbud mod diskrimination uden forpligtelse 
for medlemsstaterne til at tage højde for rettigheder, som er opnået i tredjelande, på baggrund af 
koordineringsreglerne og den bilaterale aftale. Situationen for den pågældende person vidner om 
begrænsningerne af den europæiske koordinering af sociale sikringsordninger.

Konklusion

I betragtning af ovenstående er Kommissionen ikke i stand til at skride til handling til fordel for 
andrageren."


