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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0103/2010 af Raffaele Sisto, italiensk statsborger, om udregningen af 
hans pensionskrav

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den italienske pensionsfond INPS overtræder både italiensk 
lovgivning og forordning (EØF) nr. 1408/71 om gennemførelse af bestemmelser om social 
sikring med hensyn til udregning af hans pensionskrav. Han havde anmodet om udregning af 
hans fulde pensionsrettigheder i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til hans 
ansættelsesperiode i Frankrig og (i henhold til betingelserne i en bilateral aftale mellem Italien 
og Monaco) med hensyn til hans ansættelsesperiode i Monaco. Han henviste i denne 
forbindelse til henstilling nr. 22 af 18. juni 2003 om gennemførelsen af den retspraksis, der 
kom til udtryk i Gottardo-dommen, hvorefter rettigheder, som indenlandske arbejdstagere er 
omfattet af i henhold til en bilateral overenskomst om social sikring indgået mellem en 
medlemsstat og et tredjeland, også skal gælde for statsborgere fra andre medlemsstater. INPS 
oplyste ham imidlertid om, at Gottardo-dommen ikke gjaldt for ham og afviste hans 
ansøgning. Andrageren mener, at han behandles uretfærdigt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010

"I henhold til retspraksis i Gottardo-sagen skal fordele, der følger af en bilateral konvention 
mellem en medlemsstat og et tredjeland, gives arbejdstagere fra andre medlemsstater, som 
ikke er blandt de kontraherende parter, i overensstemmelse med princippet om lige
behandling af et lands egne statsborgere og statsborgere fra andre medlemsstater som fastlagt 
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ved EF-traktatens artikel 39. Gottardo-dommen forbyder således kun forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, når det drejer sig om de sociale ydelser, som en medlemsstat giver 
egne statsborgere.

Dette andragende omhandler imidlertid ikke et spørgsmål om forskelsbehandling på grundlag 
af nationalitet: Andrageren hævder, at denne retspraksis pålægger medlemsstaterne at 
anerkende arbejdsperioder i tredjelande, i dette tilfælde Monaco.

Efter Kommissionens mening, følger det, som EU-retten aktuelt ser ud, ikke af anvendelsen af 
denne retspraksis, at de berørte personer kan stille krav om, at der tages hensyn til rettigheder, 
de har erhvervet i tredjelande (på grundlag af forordning 1408/71 og den bilaterale 
konvention). Domstolen har gentagne gange stadfæstet denne holdning: ”sociale 
sikringskontorer i medlemsstaterne er ikke forpligtet til med henblik på erhvervelse af retten 
til sociale sikringsydelser at tage hensyn til forsikringsperioder, som er tilbagelagt i 
tredjelande (jf. dom af 16. november 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, sag 16/72, saml. 
s. 1141. Se også dom af 10. marts 1977, Kaucic, sag 75/76, saml. s. 495). I Borowitz-sagen 
(dom af 5. juli 1988, sag 21/87, saml. s. 3715) påpegede Domstolen følgende: "Den 
omstændighed alene, at den tyske institution i henhold til en bilateral konvention, indgået af 
Tyskland, har medregnet perioder tilbagelagt efter lovgivningen i et tredjeland, medfører 
derimod ikke, at disse perioder kan anses for "perioder, der er tilbagelagt i [...] medlemsstater" 
i den i forordningens artikel 46 omhandlede forstand. De øvrige medlemsstaters institutioner 
er derfor ikke i henhold til forordningen forpligtet til at tage hensyn til disse perioder, når de 
foretager den i artikel 46 foreskrevne beregning, hvorfor medlemsstaternes forpligtelser ikke 
forøges i kraft af den omstændighed, at den tyske institution medregner perioderne”.

I betragtning af, at Italien hvad angår de bilaterale aftaler overholder princippet om forbud 
mod forskelsbehandling begrundet i nationalitet, som det udtrykkes af Domstolen i Gottardo-
dommen, og i betragtning af, at denne retspraksis er begrænset til udelukkende at omfatte 
forbuddet mod forskelsbehandling, uden at det af den grund pålægges medlemsstaterne at tage 
hensyn til rettigheder, der er erhvervet i tredjelande på basis af forordning 1408/71 og den 
bilaterale konvention, kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andrageren."


