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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1211/2018, którą złożyli R. C. i M. R. (Włochy), przedstawiciele 
prawni, w imieniu stowarzyszenia włoskich urzędników Europejskiego 
Urzędu Patentowego, z 26 podpisami, w sprawie przeniesienia składek 
emerytalnych opłacanych we Włoszech do Eurocontrolu i Europejskiego 
Urzędu Patentowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawiają petycję grupową w sprawie ochrony prawa do świadczeń 
emerytalnych ich klientów, 26 międzynarodowych urzędników służby cywilnej zatrudnionych 
obecnie w Eurocontrolu i w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wszyscy są obywatelami 
Włoch, którzy pracowali we Włoszech i UE, zanim rozpoczęli pracę w tych organizacjach 
międzynarodowych. Ponieważ Włochy nie podpisały z Eurocontrolem ani Europejskim 
Urzędem Patentowym umowy przewidującej przeniesienie uprawnień emerytalnych lub 
sumowanie składek, aby uzyskać prawo do jednolitych świadczeń emerytalnych, rzeczeni 
obywatele Włoch mogą stracić składki, które opłacili we Włoszech, gdyż prawo włoskie 
rzekomo nie przewiduje ich zwrotu. Składający petycję powołują się na: szereg artykułów 
Traktatów (9, 20, 45, 145, 146, 147 i 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE)) i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 15 i 34), preambułę dyrektywy 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich i preambułę rozporządzenia 
(WE, Euratom) nr 723/2004 zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników UE, a także 
na inne dokumenty, opracowane przez Komisję (COM(2012)0153 final w sprawie wymiaru 
zewnętrznego unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego) i Parlament (rezolucja z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w UE, w 
szczególności jej ust. 27 i 33), oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
4 lipca 2013 r. w sprawie C-233/12 Simone Gardella przeciwko INPS.

Składający petycję wzywają Parlament do położenia kresu dyskryminacji związanej z 



PE639.897v02-00 2/3 CM\1229267PL.docx

PL

dostępem do uprawnień emerytalnych, tak aby składki opłacane w państwie pochodzenia 
można było łączyć z tymi płaconymi na rzecz powyższych organizacji międzynarodowych. 
Chcieliby również, aby kwestia ta stała się przedmiotem rezolucji Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną 18 kwietnia 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana 24 lipca 2019 r.

Petycja jest podobna do petycji 0679/2017 oraz do sprawy Gardella, w której Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok 4 lipca 2013 r. (C-233/12, 
ECLI:EU:C:2013:449). Komisja przypomina, że sprawa ta dotyczyła sporu między S. Gardellą, 
zatrudnionym w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUP) w Monachium (Niemcy), a 
krajowym zakładem ubezpieczeń społecznych (Istituto nazionale della previdenza sociale – 
INPS); spór wynikł z faktu, że INPS odmówił przeniesienia do systemu zabezpieczenia 
społecznego EUP kapitału odpowiadającego uprawnieniom emerytalnym nabytym przez S. 
Gardellę w okresach zatrudnienia we Włoszech. Trybunał Sprawiedliwości orzekł:

„Z art. 45 TFUE, interpretowanego w świetle art. 48 TFUE, nie wynika zatem dla państwa 
członkowskiego obowiązek przewidzenia dla urzędnika organizacji międzynarodowej, takiej 
jak EUP, możliwości przeniesienia kapitału reprezentującego jego uprzednio nabyte 
uprawnienia emerytalne do systemu emerytalnego tej organizacji międzynarodowej, ani 
obowiązek zawarcia umowy międzynarodowej przewidującej taką możliwość. W 
konsekwencji brak takiej możliwości w przypadku urzędników organizacji międzynarodowej, 
takiej jak EUP, nie może być uważany za przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników 
w rozumieniu art. 45 TFUE” (pkt 35–36).

W związku z tym należy stwierdzić, że Włochy nie mają obowiązku przeniesienia uprawnień 
emerytalnych nabytych w tym państwie przez składających petycję do systemu emerytalnego 
organizacji międzynarodowych.

Włochy mają natomiast obowiązek uwzględnić okresy pracy w organizacjach 
międzynarodowych przy ustalaniu nabycia prawa do włoskich świadczeń emerytalnych.

Z wyroku w sprawie Gardella wynika bowiem, że pozbawienie pracownika prawa do 
sumowania okresów przepracowanych w systemach prawnych kilku państw członkowskich – 
prawa, z którego korzystają zasadniczo wszyscy pracownicy zatrudnieni u wszystkich 
pracodawców w danym państwie członkowskim, z wyłączeniem organizacji 
międzynarodowych – stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników w 
rozumieniu art. 45 TFUE. To samo dotyczy sumowania okresów przy ustalaniu nabycia prawa 
do wcześniejszej emerytury w systemie krajowym (wyrok w sprawie Gregorio My, C-293/03, 
ECLI:EU:C:2004:821).

W 2019 r. jedna ze składających petycję złożyła w Komisji skargę dotyczącą tej samej sprawy 
co petycja, zarejestrowaną pod numerem CHAP(2019)307. W maju 2019 r. Komisja wysłała 
składającej petycję pismo z prośbą o dokładniejsze informacje na temat opisywanych przez nią 
przypadków oraz na temat przepisów przyjętych we Włoszech w następstwie wyroku w 
sprawie Gardella.
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Wniosek 

Komisja śledzi sprawę poruszoną przez składających petycję i podejmie odpowiednie działania 
następcze stosownie do informacji, które otrzyma w związku ze złożoną skargą.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana 16 kwietnia 2021 r.

Po otrzymaniu odpowiedzi składającego petycję Komisja pod koniec 2019 r. przesłała organom 
włoskim wniosek o wyjaśnienie przepisów włoskich. Odpowiedź organów włoskich wpłynęła 
w lutym 2020 r.; służby Komisji analizują ją obecnie z pomocą ekspertów zewnętrznych, by 
ustalić, jakie działania należy podjąć w tej sprawie. W pierwszej połowie 2021 r. Komisja 
powinna zdecydować, jakie działania podjąć.

Podsumowanie 

Komisja śledzi sprawę poruszoną przez składających petycję i podejmie odpowiednie 
działania stosownie do informacji, które otrzyma w związku ze złożoną skargą.


