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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0236/2005 af Pasquale Galluccio, italiensk statsborger, om Italiens 
manglende overholdelse af Gottardo-dommen, hvad angår det territoriale omfang af 
Fællesskabets sociale sikringsordning

1. Sammendrag

Andrageren klager over Italiens manglende gennemførelse af Domstolens Gottardo-dom (af 
15/1/02, sag C-55/00), når der er tale om arbejdstagere, som har betalt sikringsbidrag i 
tredjelande (i dette tilfælde Fyrstendømmet Monaco) i forbindelse med den sociale 
sikringsordning for lønmodtagere i henhold til traktatens artikel 39 ff. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juli 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. maj 2006.

I sin dom af 15. januar 2002 (sag C-55/00, Gottardo-sagen) kendte Domstolen for ret, at: "de 
kompetente myndigheder, hvorunder de sociale sikringsordninger henhører, i én medlemsstat 
i overensstemmelse med de fællesskabsretlige forpligtelser, som påhviler dem i medfør af 
artikel 39 EF, er forpligtet til at tage forsikringsperioder, der er tilbagelagt i et tredjeland af en 
statsborger i en anden medlemsstat i betragtning med henblik på dennes erhvervelse af ret til 
ydelser ved alderdom, når de samme myndigheder i en situation, hvor forudsætningerne med 
hensyn til bidragsbetalingen er de samme, anerkender, at sådanne perioder i henhold til en 
bilateral overenskomst, der er indgået mellem den førstnævnte medlemsstat og tredjelandet, 
tages i betragtning, når de er tilbagelagt af statens egne statsborgere."

Kommissionen forventer, at andrageren fremsender hele sagen, så Kommissionens 
tjenestegrene kan behandle dette andragende med alle de nødvendige oplysninger til rådighed.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.



(Ekstern oversættelse)

PE 374.196v02-00 2/2 CM\657094DA.doc

DA

Kommissionen har den ære at meddele Europa-Parlamentet, at den har besluttet at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Italien som følge af den manglende overholdelse af retspraksis 
fra Gottardo-dommen. I henhold til denne retspraksis skal de fordele, der følger af en bilateral 
konvention mellem en medlemsstat og et tredjeland, gives til arbejdstagerne fra andre 
medlemsstater, som ikke deltager i konventionen, og det skal de takket være det princip om 
ligebehandling mellem nationale statsborgere og statsborgere fra andre medlemsstater, der er 
taget højde for i EF-traktatens artikel 39.

Eftersom artikel 39 EF skal gennemføres direkte af de nationale domstole, er det i 
andragerens interesse ligeledes at anvende de klagemuligheder, der er til rådighed på nationalt 
plan. Derved kan andrageren generelt gøre sine rettigheder gældende på en mere direkte og 
personlig måde. I tilfælde af erstatningskrav er det således kun de nationale domstole, der kan 
træffe afgørelse om, at den pågældende medlemsstat skal yde erstatning. Da de nationale 
klagemuligheder er tidsbegrænsede, risikerer andrageren desuden at miste sine rettigheder på 
nationalt plan, hvis ikke han hurtigt gør brug af dem.
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