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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1171/2012 af Steven Sylveser, britisk statsborger, om eksport af den 
britiske invalidepension

1. Sammendrag

Andrageren beskylder Department for Work and Pensions i Det Forenede Kongerige for 
manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Andrageren forklarer, at han modtog invalidepension, mens han boede i 
Det Forenede Kongerige mellem 1999 og 2001. Siden han flyttede til Norge i 2002, har han 
dog fået afslag på invalidepension. Andrageren gør opmærksom på en afgørelse fra EF-
Domstolen i 2007 i sag C-299/05, som efter sigende bekræftede, at invalidepension kan 
eksporteres til andre EU-lande. Andrageren har appelleret til Department for Work and 
Pensions siden 2010, men hidtil uden resultat, selvom han ventede at få svar i september 
2012. Han har også indgivet en klage til den britiske Health Service Ombudsman, som fandt, 
at de ikke kunne gribe ind. Andrageren bemærker endvidere, at han er han fået afslag på en 
invalidepension fra de norske myndigheder, fordi han aldrig har bidraget til social sikring i det 
pågældende land.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Indtil sin flytning i 2002 boede andrageren i Det Forenede Kongerige og modtog vedvarende 
udbetaling af invalidepension. På tidspunktet for hans flytning i november 2002 mente man, 
at invaliditetsydelsen var en såkaldt "særlig ikke-bidragspligtig ydelse". Disse ydelser bærer 
præg af både social sikring og social bistand. Når disse ydelser er opført i bilag IIa til 
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forordning (EØF) nr. 1408/711, 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 Samarbejdsområde2.

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 var flyttet til en anden medlemsstat efter marts 2001, men før den 
18. oktober 2007, 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.

Der er imidlertid stadig en gruppe personer, som ikke er dækket af den afgørelse. Da 
Domstolens dom i sag C-503/09 Lucy Stewart ikke tog stilling til spørgsmålet om anvendelse 
af betingelsen om tidligere ophold i forbindelse med sygdomsrelaterede ydelser, er 
traktatbrudsproceduren mod Det Forenede Kongerige stadig åben.

For så vidt angår andragerens situation, har udbetalingen af invalidepensionen ikke kunnet 
genindføres, ikke på grund af anvendelse af betingelsen om tidligere ophold, eftersom han 
hører under den gruppe, for hvilken den britiske regering formoder, at betingelsen om 
tidligere ophold er opfyldt, men fordi andre betingelser for tilkendelse af ydelsen ikke var 
opfyldt i den periode, hvor hans krav var blevet afvist.

Den britiske lovgivning ophører med at finde anvendelse, hvis den norske lovgivning finder 
anvendelse i henhold til reglerne om, hvilken lovgivning der skal anvendes, i artikel 13 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71. I sin dom i sag C-276/96 (Kuusijärvi)3 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 
                                               
1 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).
2 EFT nr. L 1 af 3.1.1994, s. 3. og EFTA-staternes officielle tidender.
3 Domstolens dom i sag C-275/96 (Kuusijärvi), Sml. 1998 I, s. 3419, præmis 32.
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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. 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. Han erhvervede også 
forsikringsperioder der. Den norske lovgivning kom derfor til at finde anvendelse på 
andrageren. Den kendsgerning, at de i Norge erhvervede perioder måske ikke har været lange 
nok til at give fuld ret til en norsk invalidepension, udgør ikke i sig selv en overtrædelse af 
EU-retten.

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 at 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, dog således at en person, der flytter til et andet land, ikke 
behandles dårligere.


