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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE
Pasquale Galluccio (olasz állampolgár) által benyújtott 0236/2005. sz. petíció a közösségi 
társadalombiztosítási rendszer hatályára vonatkozóan a Gottardo-ítélet Olaszországban 
történő be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Olaszország nem tartja be az Európai Bíróság által a 
Gottardo ügyben  hozott ítéletet (2002. január 15., C-55/00) azokra az alkalmazottakra 
vonatkozóan, akik a társadalombiztosítási hozzájárulást harmadik országban fizették (ebben 
az esetben a Monacói Hercegségben), és ezáltal nem tesz eleget a Szerződés 39. és ezt követő 
cikkében foglalt kötelezettségeinek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. július 15.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. május 12-én kapott válasz

A Bíróság a 2002. január 15-i ítéletében (C-55/00. sz. Gottardo-ügy) a következőképpen 
határozott: „egy tagállam illetékes társadalombiztosítási hatóságai az EK 39. cikke értelmében 
rájuk háruló közösségi kötelezettségeknek megfelelően kötelesek az öregségi juttatásokra való 
jogosultság megszerzése érdekében beszámítani egy másik tagállam állampolgára által 
harmadik országban teljesített biztosítási időszakokat, amikor a járulékokra vonatkozó 
ugyanazon feltételek megléte mellett – az első tagállam és a harmadik ország között 
megkötött kétoldalú nemzetközi egyezmény értelmében – a szóban forgó hatóságok elismerik 
a saját állampolgáruk által teljesített ilyen időszakok beszámítását.”

Annak érdekében, hogy a Bizottság szolgálatai az ügy teljes ismeretében tudják megvizsgálni 
e petíciót, a Bizottság arra vár, hogy a petíció benyújtója továbbítsa számára a teljes 
dokumentációt.
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4. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet döntéséről, hogy Olaszország ellen 
szabálysértési eljárást indít a Gottardo-ítélet be nem tartása miatt. Ezen joggyakorlat 
értelmében egy tagállam és egy harmadik állam közötti kétoldalú megállapodásból származó 
előnyöket minden olyan tagállam dolgozóinak is meg kell adni, akikre nem vonatkozik a 
megállapodás, az EK-Szerződés 39. cikkében foglalt, a hazai állampolgárok és a többi 
állampolgár közötti azonos bánásmód elve alapján.

Mivel az EK-Szerződés 39.cikkét a nemzeti bíróságok közvetlenül alkalmazzák, a petíció 
benyújtójának érdekében az áll, ha a hazájában rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket 
is kihasználja, mivel ezek segítségével általában közvetlenebb és inkább személyre szabott 
módon érvényesítheti jogait. Így - kár esetén - csak a nemzeti igazságszolgáltatási szervek 
tudják kárpótlásra felszólítani az illető tagállamot. Ráadásul - mivel a nemzeti jogorvoslati 
lehetőségek időben behatároltak - a petíció benyújtója jogai elvesztését kockáztatja hazájában, 
ha nem él velük gyorsan.


