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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0902/2012 af Steven Sylvester, britisk statsborger, om eksport af 
hans invalidepension

1. Sammendrag

Andrageren har alvorlige helbredsproblemer. I 2002 forlod han Det Forenede Kongerige for at 
bosætte sig i Norge (medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Han fik 
modstridende oplysninger fra ministerierne for pensioner og arbejde og social sikring om, 
hvorvidt han var berettiget til fortsat at modtage sin invalidepension. Han har selvfølgelig 
ikke modtaget den. Han har været i kontakt med Advice Europe, Solvit og hans britiske 
parlamentsmedlem, som han har bedt om at forelægge sagen for det britiske parlaments 
ombudsmand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren er britisk statsborger og modtog invalidepension, en sygdomsrelateret ydelse for 
personer med et alvorligt handicap, inden han flyttede til Norge i november 2002. Han 
anmodede om fortsat udbetaling af invalidepensionen efter sin flytning, hvilket afvistes med 
den begrundelse, at ydelsen ikke kunne eksporteres til et andet EU-land. 

Den 18. oktober 2007 fastslog Den Europæiske Unions Domstol i sag C-299/05 
(Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den 
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Europæiske Union)1, at den britiske invalidepension var en sygdomsrelateret ydelse, der 
kunne eksporteres. Andrageren anmodede i 2010 om at blive genindsat i sine rettigheder, 
hvilket afvistes af myndighederne i Det Forenede Kongerige. Andrageren ansøgte om norsk 
invalidepension i 2010, men dette afvistes, da han ikke opfyldte betingelserne om at have 
arbejdet dér i tre år. Andrageren anmoder om, at han genindsættes i sine rettigheder 
vedrørende udbetaling af invalidepension helt tilbage fra 2002.

Indtil sin flytning i 2002 boede andrageren i Det Forenede Kongerige og modtog fortsat 
udbetaling af invalidepension. På tidspunktet for hans flytning i november 2002 mente man,
at invaliditetsydelsen var en såkaldt "særlig ikke-bidragspligtig ydelse". Disse ydelser har 
kendetegn, der vedrører både social sikring og social bistand. Når disse ydelser er opført i 
bilag IIa til forordning (EØF) nr. 1408/712, skal de ikke eksporteres til en anden EU-
medlemsstat eller EØS-stat. Forordning (EØF) nr. 1408/71 finder anvendelse på Norge 
gennem bilag VI til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde3.

I sin dom af 18. oktober 2007 i sag C-299/05 imødekom Domstolen Kommissionens 
anmodning om at annullere opførelsen af den britiske invaliditetsydelse i bilag IIa til 
forordning (EØF) nr. 1408/71. Det Forenede Kongeriges regering accepterede dernæst, at 
invaliditetsydelsen er en sygdomsrelateret ydelse, der kan eksporteres til andre EU-
medlemsstater. Myndighederne meddelte, at for personer, der havde mistet deres ret til 
invaliditetsydelsen, fordi de ikke tidligere end marts 2001 og før den 18. oktober 2007 var 
flyttet til en anden medlemsstat, ville udbetaling af disse ydelser blive taget i betragtning med 
virkning fra den 18. oktober 2007, forudsat at andre relevante nationale krav og krav i EU-
retten for at opnå ydelsen var opfyldt på tidspunktet for fremsættelsen af kravet om 
genoptagelse af udbetalingerne og i hele den periode, hvor deres krav var blevet afvist.

Da andrageren fremsatte sit krav om genoptagelse af udbetalingen af invaliditetsydelsen i 
2010, afvistes det af de britiske myndigheder med den begrundelse, at andrageren ikke 
opfyldte kravene i den nationale sygesikring for at kunne oppebære en britisk 
sygdomsrelateret ydelse i hele den periode, hvor ydelsen ikke var kommet til udbetaling. 
Årsagerne til afslaget er, at andrageren ikke modtog en statslig pension, en langtidsydelse ved 
invaliditet eller en efterladteydelse, da han forlod Det Forenede Kongerige. Desuden er han 
ikke forsikret i Det Forende Kongerige, og han har heller ikke et familiemedlem, der er 
forsikret dér.

Ud fra andragerens oplysninger er Kommissionen noget forbeholden over for at godtage de 
britiske myndigheders ræsonnement. Havde de britiske myndigheder ikke indstillet den 
fortsatte udbetaling af invaliditetsydelsen til andrageren efter hans flytning i 2002, ville Det 
Forenede Kongerige stadig have været den kompetente stat med hensyn til eksporten af disse 
sygdomsrelaterede ydelser, og Det Forenede Kongeriges lovgivning ville ikke have ophørt 
med at finde anvendelse. Dette ville kun forholde sig anderledes, hvis den norske lovgivning 
fandt anvendelse på andrageren i overensstemmelse med bestemmelserne om, hvilken 

                                               
1 Sag C-299/05 (Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den 
Europæiske Union), [2007] Sml. af Domstolens afgørelser I-8695.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, som ændret ved forordning (EF) nr. 592/2008 (EUT L 177, af 4.7.2008, s. 1).
3 EFT nr. L 1 af 3.1.1994, s. 3 og EFTA-staternes officielle tidender.
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lovgivning der finder anvendelse, i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1408/71. I sin dom i sag 
C-276/96 (Kuusijärvi)1 afgjorde Domstolen, at " det må fastslås, at den omstændighed, at en 
medlemsstats lovgivning gør retten for en person, som helt er ophørt med at have lønnet 
beskæftigelse på den pågældende medlemsstats område, og som dermed ikke længere opfylder 
betingelserne i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1408/71, for at være eller fortsat at 
være tilsluttet den pågældende medlemsstats sociale sikringsordning, betinget af, at den 
pågældende har bopæl på dens område, hverken kan indebære, at forordningens artikel 13, 
stk. 2, litra f), mister sin tilsigtede virkning, eller at den pågældende ophører med at være 
omfattet af nogen lovgivning om social sikring, navnlig den lovgivning, der finder anvendelse 
i medfør af forordning nr. 1408/71".

Artikel 13, stk. 2, litra f), i forordning (EØF) nr. 1408/71 indeholder en lovvalgsregel for 
personer, der ikke (længere) har lønnet beskæftigelse. I henhold til denne bestemmelse "er en 
person, som ophører med at være omfattet af en medlemsstats lovgivning, uden at han bliver 
omfattet af en anden medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med en af reglerne i 
ovenstående litra eller med en af de i artikel 14 til 17 omhandlede undtagelser eller særlige 
regler, omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område han er bosat, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i denne lovgivning alene".

På tidspunktet for flytningen til Norge i 2002 ophørte Det Forenede Kongeriges lovgivning 
med at finde anvendelse på andrageren, da han ikke længere modtog nogen britisk ydelse, der 
fastslog en reel forbindelse til Det Forenede Kongeriges socialsikringssystem. Medmindre 
anden lovgivning fandt anvendelse på andrageren, var han omfattet af lovgivningen i 
bopælsmedlemsstaten. Det følger af et af de dokumenter, andrageren har vedføjet 
andragendet, at han i en vis periode modtog norske revalideringsydelser. Andrageren har 
således ansøgt om og modtaget sygdomsrelaterede ydelser fra bopælsmedlemsstaten efter at 
have taget ophold dér. 

I en skrivelse af 19. maj 2011 underrettede det britiske arbejdsministerium andrageren om, at 
han ikke var berettiget til invalidepension, da hans norske forsikringsperiode ikke opfyldte 
kravet om, at en person har været forsikret i de sidste tre år, inden invaliditeten indtraf. Og 
andrageren havde heller ikke optjent nogen forsikringsperiode i henhold til den britiske 
lovgivning, der kunne tages i betragtning med henblik på at opnå ret til invalidepension, jf. 
artikel 45 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

På trods af at begrundelserne for, at de britiske forsikringsperioder ikke kunne 
sammenlægges, ikke er angivet i andragendet, vil Kommissionen gerne fremhæve følgende 
forhold: I henhold til artikel 45 i forordning (EØF) nr. 1408/71 skal den kompetente 
institution i fornødent omfang medregne forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter 
lovgivningen i enhver anden medlemsstat, som om det drejer sig om perioder, der var 
tilbagelagt efter den pågældende medlemsstats egen lovgivning. En medlemsstat har ret til 
ikke alene at fastsætte en karensperiode med henblik på erhvervelsen af en ret til pension, der 
er fastsat ved den nationale lovgivning, men ligeledes at bestemme arten af og grænserne for 
de forsikringsperioder, der kan medregnes med henblik herpå, for så vidt som der i 
overensstemmelse med artikel 45 i forordning nr. 1408/71 ligeledes medregnes perioder, der 
er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i enhver anden medlemsstat, under de samme

                                               
1 Domstolens dom i sag C-275/96 (Kuusijärvi), Sml. 1998 I, s. 3419, præmis 32.
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betingelser, som hvis de var blevet tilbagelagt i henhold til national lovgivning1. Det er en 
nødvendig følge af en sådan ordning, at de betingelser, som tilvejebringelsen af 
beskæftigelses- eller forsikringsperioder er underlagt, varierer afhængigt af, i hvilken 
medlemsstat den berørte arbejdstager har været beskæftiget. Disse betingelser er, som det 
fremgår af artikel 1, litra r), i forordning nr. 1408/71, udelukkende defineret ved den 
medlemsstats lovgivning, i henhold til hvilken de pågældende perioder er tilbagelagt.

Hvis de forsikringsperioder, der er tilbagelagt i Det Forenede Kongerige, er bopælsperioder, 
mens den norske invalidepension kun tager hensyn til beskæftigelsesperioder, udgør dette i 
sig selv ikke en mindre fordelagtig behandling af vandrende arbejdstagere. I betragtning af 
forskellene mellem socialsikringslovgivningerne, som samordningsbestemmelserne ikke har 
kunnet rydde af vejen, kan det være mere eller mindre fordelagtigt for den forsikrede person 
at flytte fra en medlemsstat til en anden.

Konklusion

Forordning (EØF) nr. 1408/71 fastlægger et obligatorisk system af lovvalgsregler, der afgør, 
hvilken lovgivning der finder anvendelse på en person, der befinder sig i en 
grænseoverskridende situation.

I henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 kan lovgivningen i bopælsmedlemsstaten kun 
finde anvendelse, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende person tidligere 
var omfattet af socialsikringsordningen, ikke længere finder anvendelse. Andrageren var 
omfattet af socialsikringslovgivningen i sin bopælsmedlemsstat og oppebar ydelser fra landets 
socialsikringsordning, efter han tog ophold i den pågældende medlemsstat. Det påhviler de 
nationale lovgivende myndigheder at afgøre, om andrageren er berettiget til andre sociale 
ydelser i henhold til denne ordning, forudsat at en person, der er flyttet til et andet land, ikke 
behandles mindre fordelagtigt."

                                               
1 Sag C-306/03, Salgado Alonso, Sml. 2005 I, s. 705, præmis 31.


