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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0546/2011 af Danilo Mortara, italiensk statsborger, om manglende 
overholdelse af forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af 
de sociale sikringsordninger

1. Sammendrag

Andrageren, der er italiensk statsborger og bor i Belgien, har været forsikret som selvstændig 
i Italien (737 uger) og i Belgien (390 uger). De italienske bidrag blev betalt dels til INPS og 
dels til Enasarcofonden. INPS har udbetalt pensionen fra den 1. maj 2006, men Enasarco har 
afvist at betale under henvisning til en utilstrækkelig indbetalingsperiode og har endvidere 
nægtet at tilbagebetale de forgæves indbetalte beløb.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Generelt fastlægger EU-retten inden for området social sikkerhed bestemmelser om samordning 
og ikke harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke 
medlemsstaternes beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og i mangel af 
harmonisering på unionsplan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der fastlægger vilkårene 
for bevilling af de sociale sikkerhedsydelser såvel som beløbet af sådanne ydelser og det tidsrum, 
for hvilket de bevilges. Dog skal medlemsstaterne ved udøvelsen af denne beføjelse overholde 
EU-lovgivningen og i særdeleshed traktatens bestemmelser om arbejdstagernes frie bevægelighed 
eller enhver EU-borgers frihed til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004. Denne lovgivning 
indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under 
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anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de 
forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper om ligebehandling og 
ikkeforskelsbehandling. 

Kommissionen kontaktede det italienske medlem af Den Administrative Kommission for 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger. I henhold til deres svar af 20. december 2011 mener 
de italienske myndigheder, at eftersom tilsvarende perioder ikke blev gennemført under den 
belgiske ordning, kunne Enasarco ikke sammenlægge de perioder, der allerede var medtaget 
under den generelle ordning, fordi de krævede bidrag var utilstrækkelige. De italienske 
myndigheder påpeger, at andrageren kunne optjene de belgiske forsikringsperioder under den 
generelle ordning og dermed sikre retten til en INPS-pension, som stadig udbetales.

Med hensyn til anmodningen om refusion af bidragene, der blev indbetalt til Enasarco, og som 
ikke har givet ret til en pension, mener de italienske myndigheder, at eftersom der er tale om en 
sekundær ordning baseret på solidaritetsprincippet mellem de forsikrede, er der ikke mulighed for 
refusion af de indbetalte bidrag. 

Forordning (EF) nr. 883/2004 finder anvendelse på personer, der er statsborgere i en EU-
medlemsstat, og som er omfattet af socialsikringslovgivningen i et EU-land, samt på deres 
familiemedlemmer og efterladte. Ifølge artikel 1, stk. 1, litra l), omfatter udtrykket "lovgivning" 
"ikke aftalemæssige bestemmelser ud over de bestemmelser, der tjener til opfyldelse af en 
forsikringspligt i henhold til de i det foregående afsnit omhandlede love og administrative 
forskrifter, eller som ved en offentlig myndigheds afgørelse er tillagt almindelig retsvirkning eller 
har fået deres gyldighedsområde udvidet, forudsat at den pågældende medlemsstat fremsætter en 
erklæring herom og meddeler denne til formanden for Europa-Parlamentet og formanden for 
Rådet for Den Europæiske Union. Denne erklæring offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende".

Ifølge oplysningerne fra de italienske myndigheder reguleres Enasarcopensionsfonden gennem en 
kollektiv aftale for handelsagenter og repræsentanter. Fastsættelsen af pensionsydelser fra 
Enasarcopensionsfonden og betingelserne vedrørende disse sker ikke i henhold til nationale love 
og bestemmelser, men til teksten i en kollektiv aftale. Der findes desuden ingen erklæring, der 
betyder, at denne ordning er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004. 
Enasarcopensionsfonden kan derfor betragtes som en arbejdsmarkedsordning, der ikke er omfattet 
af denne forordning. 

Med hensyn til arbejdsmarkedspensionsordninger skal det bemærkes, at Kommissionen i 
øjeblikket er i færd med at undersøge mulighederne for at indføre foranstaltninger på dette 
område. Som det fremgår af Kommissionens hvidbog "En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og 
bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055), som blev offentliggjort den 16. februar 2012, vil 
Kommissionen i 2012 vurdere mulighederne for at udvide anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 883/2004 til visse arbejdsmarkedspensioner. I hvidbogen meddeler Kommissionen 
desuden, at den i 2012 i tæt samarbejde med Rådet og Europa-Parlamentet vil genoptage arbejdet 
med et direktiv om overførsel af pensioner, hvori der fastsættes mindstekrav optjening og 
bevarelse af supplerende pensionsrettigheder. 

Med hensyn til Enasarcos afvisning af at refundere andragerens bidrag henvises der til en dom 
afsagt den 3. marts 2011 af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sag 57028/00, Klein 
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mod Østrig. Sagen drejede sig om Wiens advokatsamfunds afvisning af at tildele en advokat, 
hr. Klein, alderspension, efter at han havde mistet sin bestalling, og efter at han havde bidraget i 
en årrække. Domstolen fandt, at medlemskabet af en alderspensionsordning baseret på et 
obligatorisk medlemskab af en brancheorganisation i forbindelse med udøvelsen af et erhverv 
kunne give anledning til en legitim forventning om at modtage pensionsydelser fra 
pensionsdatoen og dermed udgjorde ejendom i betydningen i protokol nr. 1, artikel 1. 
Afvisningen af at udbetale pensionen var et indgreb i hr. Kleins ret til uforstyrret nydelse af sin 
ejendom.

Konklusion

Enasarcos beslutning om at afvise andragerens anmodning om pension og ikke at sammenlægge 
pensionsbidrag foretaget i Belgien er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/2004. 
Derfor kunne Kommissionen ikke konstatere nogen overtrædelse af EU-lovgivningen. 

Men andrageren opfordres til at overveje sine rettigheder i henhold til den europæiske 
menneskerettighedskonvention." 


