
CM\1229267DA.docx PE639.897v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

16.4.2021

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1211/2018 af R.C. og M.R., italienske statsborgere, på vegne 
af sammenslutningen af italienske embedsmænd ved Den Europæiske 
Patentmyndighed, og 26 medunderskrivere, om overførsel af pensionsbidrag, 
der er betalt i Italien, til Eurocontrol og Den Europæiske Patentmyndighed

1. Sammendrag

Andragerne fremlægger et gruppeandragende om beskyttelse af deres kunders 
pensionsrettigheder, 26 internationale tjenestemænd, der i øjeblikket arbejder for Eurocontrol 
og Den Europæiske Patentmyndighed. De er alle italienske statsborgere, som arbejdede i 
Italien og EU, før de blev ansat i disse internationale organisationer. Da der ikke er indgået en 
aftale mellem Italien og Eurocontrol eller Den Europæiske Patentmyndighed, som indeholder 
bestemmelser om overførsel af pensionsrettigheder eller om sammenlægning af bidrag med 
henblik på at opnå ret til en enkelt pension, kan de pågældende italienske borgere ifølge 
andragerne miste de bidrag, de har betalt i Italien, fordi den italienske lovgivning ikke 
indeholder bestemmelser om tilbagebetaling. Andragerne påberåber sig: en række artikler i 
traktaterne (artikel 9, 20, 45, 145, 146, 147 og 151 i Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF)) og EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 15 og 34), 
præamblen til direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at 
færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, præamblen til forordning (EF, 
Euratom) nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber samt andre dokumenter udarbejdet af Kommissionen (COM(2012)0153 om den 
eksterne dimension af EU's koordinering af de sociale sikringsordninger) og Parlamentet 
(beslutning af 25. oktober 2011 om fremme af arbejdstagernes mobilitet i Den Europæiske 
Union, navnlig punkt 27 og 33) og sidst, men ikke mindst, dommen af 4. juli 2013 afsagt af 
Den Europæiske Unions Domstol i sag C-233/12, Gardella mod INPS.

Andragerne opfordrer Parlamentet til at sætte en stopper for denne forskelsbehandling med 
hensyn til adgang til pensionsrettigheder, således at de bidrag, der betales i oprindelseslandet, 
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kan kombineres med de bidrag, der betales til ovennævnte internationale organisationer. De 
anmoder endvidere om, at spørgsmålet gøres til genstand for en beslutning fra Europa-
Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juli 2019

Dette andragende minder om andragende nr. 0679/2017 og den sag, der gav anledning til Den 
Europæiske Unions Domstols dom af 4. juli 2013 i Gardella-sagen (C-233/12, 
ECLI:EU:C:2013:449). Kommissionen minder om, at den pågældende sag drejede sig om en 
tvist mellem M. Gardella, der var ansat ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i 
München, Tyskland, og Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, det italienske 
socialsikringsinstitut) vedrørende INPS' afslag på at overføre den kapital, der svarede til de 
pensionsrettigheder, som Gardella havde optjent under sin beskæftigelse i Italien, til EPO's 
sociale sikringsordning. Domstolen fastslog følgende i sin dom:

"Det fremgår således ikke af artikel 45 TEUF, sammenholdt med artikel 48 TEUF, at en 
medlemsstat er forpligtet til at fastsætte mulighed for, at en tjenestemand ved en international 
organisation, såsom EPO, kan overføre den kapital, der repræsenterer de 
pensionsrettigheder, han tidligere har erhvervet, til denne internationale organisations 
pensionsordning, eller er forpligtet til at indgå en international aftale herom. Den 
omstændighed, at der ikke foreligger en sådan mulighed for tjenestemænd ved en 
international organisation, såsom EPO, kan følgelig ikke anses for en hindring for 
arbejdskraftens frie bevægelighed som omhandlet i artikel 45 TEUF" (præmis 35-36).

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at Italien ikke er forpligtet til at overføre de 
pensionsrettigheder, som andragerne har erhvervet i Italien, til en international organisations 
pensionsordning.

Til gengæld har Italien pligt til at tage højde for beskæftigelsesperioder i en international 
organisation med henblik på erhvervelse af ret til italiensk pension.

Det fremgår således af Gardella-dommen, at den omstændighed, at en arbejdstager fratages 
retten til sammenlægning af beskæftigelsesperioder, der er aftjent efter forskellige 
medlemsstaters lovgivning – en ret, som almindeligvis tilkommer alle arbejdstagere hos alle 
arbejdsgivere i en medlemsstat, undtagen internationale organisationer – udgør en hindring 
for arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det samme gælder for sammenlægning af perioder med henblik på opnåelse 
af ret til førtidspension inden for rammerne af den nationale ordning (dom i Gregorio My-
sagen, C-293/03, ECLI:EU:C:2004:821).

I 2019 indgav en af andragerne en klage om samme emne som dette andragende til 
Kommissionens tjenestegrene, som blev registreret under referencen CHAP(2019)0307. I den 
forbindelse sendte Kommissionen i maj 2019 en skrivelse til andrageren, hvori han blev 
opfordret til at indsende visse oplysninger om de nævnte specifikke sager og om de retlige 
bestemmelser, der blev vedtaget i Italien som følge af Gardella-dommen.
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Konklusion 

Kommissionen følger op på det spørgsmål, som andragerne har rejst, og vil på baggrund af de 
oplysninger, den modtager i forbindelse med klagen, sikre en passende opfølgning derpå.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. april 2021

Efter klagerens svar sendte Kommissionens tjenestegrene i slutningen af 2019 en skrivelse til 
de italienske myndigheder for at få visse præciseringer vedrørende de italienske 
bestemmelser. De italienske myndigheders svar fra februar 2020 er i øjeblikket ved at blive 
analyseret af Kommissionens tjenestegrene med støtte fra eksterne eksperter med henblik på 
at fastslå, hvordan der skal følges op på denne sag. Kommissionen bør i 1. halvår af 2021 
træffe afgørelse om den videre behandling af dette spørgsmål.

Konklusion 

Kommissionen følger op på det spørgsmål, som andragerne har rejst, og vil på baggrund af de 
oplysninger, den modtager i forbindelse med klagen, sikre en passende opfølgning derpå.


