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Om: Andragende 1330/2011 af Agyeman Badu, ghanesisk statsborger, om den 
italienske lovgivning vedrørende bopælsbetingelserne for arbejdstagere fra 
tredjelande

1. Sammendrag

Andrageren klager over den nuværende italienske lovgivning, der regulerer 
bopælsbetingelserne for tredjelandsstatsborgere. Andrageren protesterer navnlig over de 
regler, der indfører en kobling mellem opholdsretten og udøvelsen af en beskæftigelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Rådets direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse er det eneste juridiske instrument i EU, som 
regulerer arbejdskraftindvandring. Direktivet fastsætter, at et blåt EU-kort ikke kan inddrages 
alene fordi indehaveren af kortet er arbejdsløs, hvis arbejdsløshedsperioden er tre måneder 
eller mindre. Det blå EU-kort kan dog inddrages, hvis arbejdsløshedsperioden er længere end 
tre måneder.

Arbejdsløshedssituationer for arbejdsløse vandrende arbejdstagere hører under det nationale 
kompetenceområde, undtagen for den ovennævnte tre-månedersundtagelse for indehavere af 
det blå EU-kort. Andragerens klagesag hører ikke under EU's kompetenceområde.
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Andrageren klager også over pensionsbidrag, som bliver ladt tilbage i Italien. Tilbagebetaling 
af socialsikringsbidrag er ikke dækket af EU-retten. Udbetaling af pension til et tredjeland kan 
imidlertid være omfattet af to forskellige forhold. For det første gælder EU's bestemmelser om 
koordinering af de sociale sikringsordninger, hvis en vandrende arbejdstager fra et tredjeland 
har arbejdet i mere end én medlemsstat. Under anvendelse af princippet om ligebehandling 
fastsættes det i forordning 1231/10, at pensioner skal udbetales til en tredjelandsstatsborger på 
samme betingelser, som en pension udbetales til en statsborger i den medlemsstat, der 
udbetaler pensionen. Denne forordning finder direkte anvendelse og kan gøres gældende for 
de nationale myndigheder og domstole.

For det andet fastsættes det i artikel 12, stk. 4, i direktiv 2011/98/EU ("direktivet om 
kombineret tilladelse1"), at:
"Arbejdstagere fra tredjelande, der flytter til et tredjeland, eller deres efterladte, der har 
ophold i et tredjeland og afleder deres rettigheder fra disse arbejdstagere, får udbetalt 
lovbestemte pensioner ved alderdom, invaliditet eller dødsfald, der er baseret på 
arbejdstagerens tidligere beskæftigelse og erhvervet i overensstemmelse med den lovgivning, 
der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004, på samme vilkår og med samme 
satser som statsborgere i de pågældende medlemsstater, når de flytter til et tredjeland."

Det betyder, at en tredjelandsborger, som kun har arbejdet i én medlemsstat, har samme 
rettigheder som de nationale statsborgere vedrørende overførslen af pensioner til et tredjeland. 
Dette direktiv skal gennemføres i national lovgivning inden d. 25. december 2013. I begge de 
ovenstående tilfælde er udbetalingen af pensioner i et tredjeland afhængig af, at statsborgerne 
i den pågældende medlemsstat, som udbetaler pensionerne, selv har ret til at få udbetalt deres 
pension i et tredjeland.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke gribe ind i forbindelse med den del af klagen, der vedrører 
inddragelse af opholdstilladelse efter et års arbejdsløshed, da dette henhører under den 
nationale kompetence. Når direktivet om kombineret tilladelse træder i kraft fuldt ud, vil 
Kommissionen sikre, at Italien gennemfører artikel 12, stk. 4 på behørig vis.
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