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DEN	 ADMINISTRATIVE	 KOMMISJON	 FOR	
KOORDINERING	AV	TRYGDEORDNINGER	—

under	henvisning	til	artikkel	72	bokstav	a)	i	europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 883/2004	 av	 29.	 april	 2004	 om	
koordinering	 av	 trygdeordninger(1),	 der	 det	 er	 fastsatt	 at	
Den	 administrative	 kommisjon	 har	 ansvaret	 for	 å	 behandle	
alle	 administrative	 spørsmål	 eller	 fortolkningsspørsmål	 som	
oppstår	 som	 en	 følge	 av	 bestemmelsene	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 883/2004	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	987/2009	av	16.	september	2009	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	for	gjennomføring	av	forordning	(EF)	nr.	883/2004	om	
koordinering	av	trygdeordninger(2),

under	 henvisning	 til	 artikkel	 72	 bokstav	 c)	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 883/2004,	 der	 det	 er	 fastsatt	 at	 Den	 administrative	
kommisjon	 skal	 fremme	 og	 utvikle	 samarbeidet	 mellom	
medlemsstatene	og	deres	institusjoner	i	trygdesaker,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Forordning	 (EF)	 nr.	 883/2004,	 vedtatt	 på	 grunnlag	 av	
traktatens	artikkel	42	og	308,	er	et	viktig	instrument	for	
utøvelsen	av	de	grunnleggende	friheter	som	er	fastsatt	i	
traktaten.

2)	 Prinsippet	om	likebehandling	uansett	statsborgerskap	er	
av	avgjørende	betydning	for	den	frie	bevegeligheten	for	
arbeidstakere,	slik	det	er	fastsatt	i	traktatens	artikkel	39.	
Dette	innebærer	avskaffing	av	all	forskjellsbehandling	av	
vandrearbeidere	og	medlemsstatenes	egne	arbeidstakere	
med	hensyn	til	sysselsetting,	lønn	og	andre	arbeidsvilkår.

3)	 I	 Gottardo-saken(3)	 tok	 Domstolen	 konsekvensen	 av	
prinsippet	 i	 traktatens	 artikkel	 39	 i	 forbindelse	med	 en	
person	 som	 var	 bosatt	 i	 Fellesskapet,	 og	 som	 hadde	
arbeidet	 i	 Frankrike,	 Italia	 og	 Sveits.	 Denne	 personen	
hadde	 ikke	opptjent	 tilstrekkelige	 rettigheter	 til	 å	motta	
pensjon	i	Italia	og	anmodet	om	at	trygdetidene	hun	hadde	
tilbakelagt	i	Sveits	og	Italia,	ble	lagt	sammen,	slik	det	er	
fastsatt	i	den	bilaterale	avtalen	mellom	Italia	og	Sveits	for	
deres	statsborgere.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	C	106	av	24.4.2010,	s.	47,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	76/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	VI	(Trygd)	og	protokoll	37,	se	EØS-tillegget	
til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	46.

(1)	 EUT	L	166	av	30.4.2004,	s.	1.
(2)	 EUT	L	284	av	30.10.2009,	s.	1.
(3)	 Dom	av	15.	januar	2002	i	sak	C-55/00	Elide	Gottardo	mot	Istituto	nazionale	

della	previdenza	sociale	(INPS),	ECR	[2002],	s.	I-413.

4)	 Domstolen	erklærte	i	denne	saken	at	når	en	medlemsstat	
inngår	 en	 bilateral	 internasjonal	 trygdeavtale	 med	
en	 tredjestat	 der	 det	 er	 fastsatt	 at	 det	 skal	 tas	 hensyn	
til	 trygdetid	 som	 er	 tilbakelagt	 i	 gjeldende	 tredjestat	
for	 opptjening	 av	 rettigheter	 til	 ytelser	 ved	 alder,	
må	 medlemsstaten	 i	 henhold	 til	 grunnprinsippet	 om	
likebehandling	 gi	 de	 andre	 medlemsstatenes	 borgere	
de	 samme	 fordelene	 som	dem	statens	 egne	borgere	har	
i	henhold	til	avtalen,	med	mindre	staten	har	en	objektiv	
begrunnelse	for	avslag	(nr.	34).

5)	 Domstolen	 presiserte	 i	 denne	 forbindelse	 at	 dens	
fortolkning	av	begrepet	«lovgivning»	i	artikkel	1	bokstav	j)	
i	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 1408/71(4)	 (nåværende	
artikkel	 1	 bokstav	 l)	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 883/2004)	
ikke	kan	ha	noen	 innvirkning	på	medlemsstatenes	plikt	
til	å	etterkomme	prinsippet	om	likebehandling	fastsatt	 i	
traktatens	artikkel	39.

6)	 Domstolen	 anså	 at	 en	 forstyrrelse	 av	 balansen	 og	
gjensidigheten	 i	en	bilateral	 internasjonal	avtale	som	er	
inngått	mellom	en	medlemsstat	og	en	tredjestat,	 ikke	er	
en	objektiv	begrunnelse	for	at	medlemsstaten	som	er	part	
i	avtalen,	avslår	å	utvide	fordelene	som	medlemsstatens	
egne	borgere	har	gjennom	avtalen,	 til	også	å	gjelde	 for	
borgere	i	andre	medlemsstater.

7)	 Domstolen	godtok	heller	ikke	argumentet	om	at	en	mulig	
økning	 i	 den	 økonomiske	 byrde	 og	 de	 administrative	
vanskeligheter	 i	 forbindelse	 med	 samarbeidet	 med	 de	
kompetente	myndigheter	 i	 den	 berørte	 tredjestat	 kunne	
berettige	 at	medlemsstaten	 som	 er	 part	 i	 den	 bilaterale	
avtalen,	unnlater	å	overholde	sine	forpliktelser	i	henhold	
til	traktaten.

8)	 Det	 er	 viktig	 å	 utrede	 alle	 konsekvenser	 av	 denne	
dommen,	som	er	av	avgjørende	betydning	for	de	borgere	
i	Fellesskapet	som	har	utøvd	sin	rett	til	fri	bevegelighet	
og	oppholder	seg	i	en	annen	medlemsstat.

(4)	 EFT	L	149	av	5.7.1971,	s.	2.

REKOMMANDASJON	nr.	P1

av	12.	juni	2009

om	Gottardo-dommen,	der	det	er	fastsatt	at	de	fordeler	som	en	medlemsstats	egne	borgere	får	
i	henhold	til	en	bilateral	trygdeavtale	med	en	tredjestat,	også	må	tildeles	arbeidstakere	som	er	

borgere	i	andre	medlemsstater

(2010/C	106/14)(*)
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9)	 Det	 bør	 derfor	 presiseres	 at	 bilaterale	 trygdeavtaler	
mellom	 en	 medlemsstat	 og	 en	 tredjestat	 må	 fortolkes	
slik	at	de	fordeler	som	gis	borgere	i	medlemsstaten	som	
er	 part	 i	 avtalen,	 i	 prinsippet	 også	 bør	 tildeles	 andre	
medlemsstaters	 borgere	 som	 objektivt	 sett	 er	 i	 samme	
situasjon.

10)	 Uavhengig	 av	 en	 enhetlig	 anvendelse	 av	 Gottardo-
dommen	 på	 enkeltsaker	 bør	 eksisterende	 bilaterale	
avtaler	 gjennomgås.	 Med	 hensyn	 til	 avtaler	 som	
allerede	er	 inngått,	heter	det	 i	 traktatens	artikkel	307	at	
vedkommende	medlemsstat	eller	medlemsstater	skal	«ta	i	
bruk	alle	egnede	midler	for	å	fjerne	den	påviste	motstrid»,	
og	med	hensyn	 til	avtaler	som	er	 inngått	etter	1.	 januar	
1958,	 eller	 etter	 datoen	 for	 en	 medlemsstats	 tiltredelse	
til	 Den	 europeiske	 union,	 må	 disse	 medlemsstatene	 i	
henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 10	 «avholde	 seg	 fra	 alle	
tiltak	som	kan	sette	virkeliggjøringen	av	traktatens	mål	i	
fare».

11)	 Med	hensyn	 til	 nye	 bilaterale	 trygdeavtaler	 som	 inngås	
mellom	en	medlemsstat	og	en	 tredjestat,	 er	det	viktig	å	
ha	 i	mente	 at	 disse	 bør	 inneholde	 en	 særlig	 henvisning	
til	prinsippet	om	 likebehandling	uansett	 statsborgerskap	
for	borgere	i	andre	medlemsstater	som	har	utøvd	sin	rett	
til	fri	bevegelighet	i	den	medlemsstaten	som	er	part	i	den	
berørte	avtalen.

12)	 Anvendelsen	 av	 Gottardo-dommen	 på	 enkeltsaker	
avhenger	 i	 stor	 grad	 av	 samarbeidet	 med	 tredjestater,	
ettersom	disse	statene	må	attestere	den	 trygdetiden	som	
den	berørte	personen	har	tilbakelagt	der.

13)	 Den	 administrative	 kommisjon	 bør	 behandle	 dette	
spørsmålet,	 ettersom	 Gottardo-dommen	 gjelder	
anvendelsen	 av	 prinsippet	 om	 likebehandling	 på	
trygdeområdet.

Etter	vilkårene	fastsatt	i	artikkel	71	nr.	2	i	forordning	(EF)	
nr.	883/2004	—

ANBEFALER	 FØLGENDE	 FOR	 KOMPETENTE	
MYNDIGHETER	OG	INSTITUSJONER:

1.	 De	 pensjonsfordeler	 som	 en	 medlemsstats	 arbeidstakere	
og	 selvstendig	 næringsdrivende	 har	 i	 henhold	 til	 en	
trygdeavtale	mellom	denne	medlemsstaten	og	en	tredjestat,	
skal	i	prinsippet	også	tildeles	arbeidstakere	og	selvstendig	
næringsdrivende	som	er	statsborgere	i	andre	medlemsstater	
og	objektivt	sett	i	samme	situasjon,	i	samsvar	med	prinsippet	
om	 likebehandling	 av	 medlemsstatens	 egne	 borgere	 og	
borgere	i	andre	medlemsstater	som	har	utøvd	sin	rett	til	fri	
bevegelighet	i	henhold	til	traktatens	artikkel	39.

2.	 Nye	 bilaterale	 trygdeavtaler	 som	 inngås	 mellom	 en	
medlemsstat	 og	 en	 tredjestat,	 bør	 inneholde	 en	 særlig	
henvisning	 til	 prinsippet	 om	 likebehandling	 uansett	
statsborgerskap	for	borgere	av	en	annen	medlemsstat	som	
har	utøvd	sin	rett	til	fri	bevegelighet	i	den	medlemsstaten	
som	er	part	i	den	berørte	avtalen.

3.	 Medlemsstatene	bør	underrette	 institusjonene	 i	de	statene	
de	 har	 inngått	 trygdeavtaler	 med,	 og	 hvis	 bestemmelser	
kun	gjelder	 statenes	 egne	borgere,	 om	konsekvensene	 av	
Gottardo-dommen	og	oppfordre	dem	til	å	samarbeide	ved	
anvendelse	av	Domstolens	avgjørelse.	Medlemsstater	som	
har	inngått	bilaterale	avtaler	med	de	samme	tredjestatene,	
kan	 i	 fellesskap	 oppfordre	 til	 et	 slikt	 samarbeid.	 Dette	
samarbeidet	er	selvfølgelig	en	nødvendig	forutsetning	for	
å	etterkomme	rettspraksis.

4.	 Denne	rekommandasjon	skal	kunngjøres	i	Den europeiske 
unions tidende.	Den	får	anvendelse	fra	den	dag	forordning	
(EF)	nr.	987/2009	trer	i	kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ


