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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0512/2007 af Eugenio Bermejo Garcia, spansk statsborger, om 
en personlig strid om en pension

1. Sammendrag

Andrageren vedlægger en kopi af sin skrivelse til de spanske socialsikringsmyndigheder, 
hvori han klager over, at man i hans tilfælde ikke har anvendt artikel 50 i forordning 1408/71 
om den tillægspension, som bør betales af opholdslandet, i dette tilfælde Spanien, således at 
han kan modtage den minimumspension, som er foreskrevet, for et tidsrum svarende til alle 
arbejdsperioder, herunder de perioder, hvor arbejdet er udført i en anden medlemsstat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Andrageren vedlægger en kopi af sin klage til de spanske socialsikringsmyndigheder (INSS), 
hvori han protesterer mod de spanske myndigheders beregning af hans alderspension.
Andrageren er bosiddende i Spanien og modtager en fransk og en spansk pension. Da disse 
pensionsbeløb ikke svarer til minimumspensionen i henhold til spansk lovgivning, modtager 
andrageren et supplement til sin pension i medfør af artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71 
for at nå op på det spanske minimumspensionsbeløb.

Klagen

Andrageren klager over, at hans pension er blevet beregnet forkert, og at hans pensionsbeløb 



PE400.365/REVv02-00 2/3 CM\749969DA.doc

DA

burde være højere. Han anmoder den spanske kompetente myndighed om at tage højde for 
hans klage og betale ham det pågældende udestående beløb.

Kommissionens bemærkninger 

EU's socialsikringsbestemmelser vedrører koordineringsanliggender og ikke harmonisering af 
socialsikringsordninger. Det indebærer, at alle medlemsstater frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og under hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal udbetales. EU-lovgivningen, særligt forordning (EØF) nr. 1408/71, fastsætter fælles 
regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af 
den nationale lovgivning. Disse bestemmelser sikrer, at man i anvendelsen af de forskellige 
nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og 
ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU. 
Ifølge artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71 kan der tildeles et supplement, hvis summen 
af ydelserne i henhold til lovgivningen i de forskellige medlemslande ikke svarer til 
minimumspensionen i henhold til lovgivningen i landet, inden for hvis territorium modtageren 
er bosiddende.

Konklusion

Kommissionen har videresendt klagen til det spanske medlem af De Europæiske 
Fællesskabers administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring for at 
vurdere klagen set i lyset af spansk lovgivning og EU-lovgivning og vil holde Parlamentet 
informeret om resultatet af vurderingen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"På Kommissionens anmodning har det spanske medlem af De Europæiske Fællesskabers 
administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring i samarbejde med de 
spanske socialsikringsmyndigheder (INSS) kontrolleret andragerens pensionsudregning og 
kom til den konklusion, at Fællesskabsretten og den nationale lovgivning om social sikring er 
blevet anvendt korrekt.

De spanske myndigheder informerede i detaljer Kommissionen om, at de spanske 
socialsikringsmyndigheder (INSS) den 21. december 1995 tildelte andrageren en 
alderspension i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og 574/72, hvorved han oprindeligt 
opnåede retten til et supplement i henhold til artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

I 2000 tildelte den franske socialsikring andrageren en alderspension i henhold til princippet 
om pro rata temporis.

Det spanske INSS anmodede den 12. marts 2001 andrageren om at tilbagebetale de beløb, han 
uretmæssigt havde modtaget mellem den 01. januar 2000 og den 31. marts 2001, da han, 
eftersom han modtog sin franske pension, og eftersom han var berettiget til en højere spansk 
pension, da han blev 65 i 1999, ikke længere havde ret til at modtage supplementet i henhold 
til artikel 50 i forordning (EØF) nr. 1408/71, fordi hans spanske og franske pensioner 
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overskred grænsen for, hvornår man har ret til en spansk minimumspension.

INSS' beslutning var blevet stadfæstet af den spanske ret, som andrageren havde indbragt 
sagen for.

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne inden 
for socialsikring i den pågældende sag."
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