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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0512/2007, ingiven av Eugenio Bermejo Garcia (spansk 
medborgare), om en personlig tvist angående en pension

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren bifogar en kopia av sitt klagomål till de spanska 
socialförsäkringsmyndigheterna, i vilket han invänder mot underlåtenheten att i hans ärende ta 
hänsyn till artikel 50 i förordning (EEG) nr 1408/71 om den kompletterande pensionsförmån 
som ska betalas av bosättningslandet, i detta fall Spanien, så att han kan få minimipensionen
för en period motsvarande samtliga arbetsperioder, inbegripet arbetsperioder i en annan 
medlemsstat.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 december 2007.

”Framställaren bifogar en kopia av sitt klagomål till den spanska 
socialförsäkringsmyndigheten INSS, i vilket han invänder mot de spanska myndigheternas 
beräkning av hans ålderspension. Framställaren bor i Spanien och uppbär en fransk och en 
spansk pension. Med hänsyn till att dessa pensioner inte uppgår till den minimipension som 
har fastställts i den spanska lagstiftningen uppbär framställaren en kompletterande pension i 
enlighet med artikel 50 i förordning (EEG) nr 1408/71, i syfte att nå upp till den spanska 
minimipensionen.
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Klagomålet 

Framställaren klagar på att det har skett en felaktig beräkning av hans pension och att 
beloppet bör vara högre. Han uppmanar de spanska behöriga myndigheterna att beakta hans 
klagomål och betala det utestående beloppet till honom.

Kommissionens kommentarer

I gemenskapens bestämmelser på området för social trygghet anges att det ska ske en 
samordning, inte en harmonisering, av de sociala trygghetssystemen. Detta innebär att 
medlemsstaterna har rätt att bestämma detaljerna i sina egna sociala trygghetssystem, 
däribland vilka förmåner man ska bevilja, villkoren för berättigande, hur man beräknar dessa 
förmåner och hur många avgifter som ska betalas. I gemenskapens bestämmelser, särskilt i 
förordning (EEG) nr 1408/71, anges de gemensamma regler och principer som måste följas av 
alla nationella myndigheter vid tillämpningen av den nationella lagstiftningen. Genom dessa 
regler säkerställs att man vid tillämpningen av de olika nationella lagstiftningarna beaktar de 
grundläggande principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Man garanterar 
därmed att tillämpningen av de olika nationella lagstiftningarna inte får negativa effekter för 
personer som utövar sin rättighet till fri rörlighet inom Europeiska unionen.

I artikel 50 i förordning (EEG) nr 1408/71 anges att ett tillägg beviljas om de totala 
förmånerna enligt lagstiftningen i de olika medlemsstaterna är mindre än den minimiförmån 
som har fastställts enligt lagstiftningen i den stat där förmånstagaren är bosatt.

Slutsats

Kommissionen vidarebefordrade detta klagomål till den spanska ledamoten av Administrativa 
kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare i syfte att bedöma klagomålet mot 
bakgrund av den spanska lagstiftningen och gemenskapens lagstiftning, och den kommer att 
hålla parlamentet underrättat om resultatet av denna bedömning.

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

”På kommissionens begäran bekräftade den spanska ledamoten av Administrativa 
kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare i samarbete med den spanska 
socialförsäkringsmyndigheten INSS pensionsberäkningen för framställaren och drog 
slutsatsen att gemenskapens och Spaniens socialförsäkringslagstiftning hade tillämpats 
korrekt. 

De spanska myndigheterna informerade kommissionen utförligt om att INSS 
den 21 december 1995 beviljade framställaren en ålderspension i enlighet med förordningarna 
(EEG) 1408/71 och 574/72, enligt vilka han inledningsvis hade rätt till ett tillägg med stöd av 
artikel 50 i förordning (EEG) 1408/71.

År 2000 beviljades framställaren en pension av det franska socialförsäkringssystemet i 
enlighet med pro rata temporis-principen.
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Spanska INSS uppmanade framställaren den 12 mars 2001 att återbetala belopp som felaktigt 
hade utbetalats mellan den 1 januari 2000 och den 31 mars 2001, eftersom han – på grund av 
att han mottog en fransk pension och sedan han fyllde 65 år 1999 fått rätt till en högre spansk 
pension – inte längre hade rätt till tillägget i enlighet med artikel 50 i 
förordning (EEG) 1408/71, då hans spanska och franska pensioner ligger över tröskelvärdet 
för att man ska ha rätt till en spansk minimipension.

INSS beslut har bekräftats av den spanska domstol vid vilken framställaren väckte talan. 

Kommissionen har avslutningsvis inte kunnat konstatera någon överträdelse av gemenskapens 
bestämmelser inom området för social trygghet i det aktuella ärendet.”
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